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Abstract 
Jag har undersökt gränsdragningen mellan svenskar och ickesvenskar. Jag ville inte ha förutbe-

stämda definitioner som utgångspunkt utan ville se hur annanhet skapas inom diskursen. Det rå-

der en tämligen stor begreppsförvirring vilket delvis är ett symptom på de binära oppositionernas 

mobilitet. Journalisterna använder främst begrepp ”invandrare”, ”flykting” och ”utlänning”. Det 

talas också om ”massflyktsituation” som jag betraktar som en relexikalisering. Journalisterna 

verkar inte vara helt säkra på vilka icke-svenskar som ska kallas vad. Ibland används orden ”flyk-

ting” och ”utlänning” som synonymer, ibland är det svårt att hålla reda på vem som är ”flykting” 

och vem som befinner sig i en ”massflyktsituation”. Det är inte heller helt klart vem som är ”in-

vandrare”. Det verkar ha mindre att göra med själva invandringen och mera med personens ur-

sprung. 

Jag har tagit del av material som samlats för forskningsprojektet Media Societies around the 

Baltic Sea vid Södertörns högskola. Den undersökta perioden är vecka 46, 15-21 november, 

1999. Jag har valt att använda Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för att de är stockholms-

baserade och kan anses vara landets ledande dagstidningar. Den geografiska närheten till olika 

eliter gör dem särskilt intressanta. Eliter är journalisternas viktigaste källor och har stora möjlig-

heter att påverka den allmänna opinionen. Mitt teoriavsnitt bygger på diskursanalys, mytbildning 

och representation (Hall, Foucault, Barthes). De myter som är mest intressanta handlar om kol-

oniala känslostrukturer i form av vithet och svarthet samt modernitet och kultur (Fanon, Dyer, 

Ristilammi). Jag tar också upp hur vissa aspekter i nyhetsproduktionen som påverkar rapporte-

ringen av etniska minoriteter (Dijk, Campbell). Som metod använder jag semiotik, Fowlers lingv-

istiska verktyg samt de viktigaste teoretiska nyckelbegreppen.  

De textanalyser som jag gjort visar att de personer som framställs som annorlunda kommer ut-

anför den västerländska världen. Förhållandet till östeuropéernas annorlundahet är tvetydigt. De 

både är och är inte annorlunda. Utomeuropeiska personer är de mest annorlunda av alla icke-

svenskar. Ett viktigt tecken är förorten, som rasifieras genom att tillskriva de invandrartäta områ-

den en rad negativa egenskaper. Detta innebär att socioekonomiska problem och segregation sätts 

ihop med etnicitet. ”De andra” beskrivs utifrån den svenska medelklassen perspektiv. Det finns 

även en grupp som jag kallat kosmopoliter. Om de är annorlunda framställs osvenskheten som 

något positivt. 
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De binära oppositionerna skapar två myter som förutsätter varandra. Den ena delen av opposit-

ionen bildar en nationell idealbild som visar hur den önskvärda framtiden kommer att se ut om 

den svenska befolkningen väljer att hålla fast vid de rätta värderingarna. Den andra delen funge-

rar som en sorts fiendebild som visar vilka egenskaper som inte är önskvärda och hur den föga 

önskvärda framtiden skulle kunna se ut. Nyhetsgenren är mytbildande i det avseendet att den vi-

sar en kontrollerad version av verkligheten. Nyheterna erbjuder läsarna igenkännande och känsla 

av säkerhet och trygghet. De erbjuder trovärdiga svar och förklaringar till olika fenomen. I den 

mytologiska matrisen måste läsaren kunna lita på journalister som experter. Nyheterna är bero-

ende av sin auktoritet som sanningssägare. 
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1	  Inledning	  
 

Under det senaste riksdagsvalet ville Stockholms stad uppmuntra invandrarna att rösta och star-

tade en affischkampanj. Affischerna kunde ses i tunnelbanan och temat var vikten av demokrati. 

Avsikten var säkert god men det blev lite si och så med själva innehållet. Kampanjen var ett syn-

nerligen lyckat exempel på hur ett budskap kan tolkas på många olika sätt – ibland på ett sätt som 

sändaren inte ens har kunnat föreställa sig. På en av affischerna stod det: ”Den enda dagen din 

röst saknar brytning.” ”Just det”, tänkte jag när jag såg annonsen, ”och det händer EN gång vart 

fjärde år.” Varför skulle en enda dag vara viktigare än de återstående 1459 dagarna? Det förstår 

jag fortfarande inte.  

Medierna har en central roll i dramat. Det skrivs och talas om invandrarförorter, kriminalitet 

och hedersmord. Det presenteras statistik och undersökningar som handlar om invandrare. Det är 

lätt att tala om två världar, svenskar och invandrare, utan att någonsin reflektera över vem som är 

en svensk eller en invandrare. Allt som oftast verkar kategorierna, de binära oppositionerna, vara 

mycket suddiga i kanterna. Som finländare möter man denna ”suddighet” i vardagslivet. Ibland är 

man invandrare, ibland inte och ibland är man inte en riktig invandrare. Å andra sidan är man 

aldrig en riktig svensk heller. Vad menas med denna ”riktighet”? Hur ska man förhålla sig till 

personer som t ex diktaren Edith Södergran? Hon föddes i finska Karelen som svensktalande ryss 

och läste i tyska skolan i S: t Petersburg. Hon var alltså ryss i samma mening som ukrainare, fin-

nar, vitryssar mm som alla tillhörde det ryska imperiet. Efter oktoberrevolutionen blev Edith en 

svensktalande finländare.  Är hon alltså en svenska, finska eller ryska? Hur vet man vem som är 

inkluderad i gemenskapen? Det är det jag vill undersöka. Gränslandet mellan ”Vi” och ”Dom”. 

 

1.1	  Syfte	  
 

Mitt syfte är att undersöka gränsdragningen mellan svenskar och icke-svenskar i Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. Begreppet ”icke-svensk” anser jag i det här fallet är bättre än ”invand-

rare” för att det omfattar alla typer av etniska minoriteter som bor eller arbetar i Sverige, även de 

minoriteter som deltagit i det svenska nationsbygget. Eftersom min avsikt är att undersöka hur de 

binära oppositionerna konstrueras vill jag inte ha förutbestämda definitioner som utgångspunkt 

för dessa oppositioner. Det verkar dessutom råda en tämligen stor begreppsförvirring, något som 
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jag kommer att diskutera senare i uppsatsen. Denna förvirring kan vara ett symptom på de binära 

oppositionernas mobilitet. Begreppet ”icke-svensk” är dessutom en negation som möjligtvis 

bättre kan fånga in gränsdragningen mellan normalitet och onormalitet, d v s vilka egenskaper 

eller vilken typ av beteende som anses vara acceptabelt. Ristilammi talar om ”annorlundahet” 

som jag anser är ett bättre begrepp än ”annanhet”. Man blir ju ”den andre” genom att vara an-

norlunda. Mediebevakningen skapar olika typer av föreställningar om icke-svenskar. Nyhetsme-

dierna rapporterar om flyktingar, problemförorter, samer, tornedalsfinnar, hedersmord och så 

vidare. Nyhetsmedierna upplevs som relativt trovärdiga och kan på så sätt påverka svenskarnas 

attityder. Det finns svenskar som kanske inte har personliga dagliga kontakter, exempelvis i form 

av släktskaps- eller vänskapsförhållanden, med olika typer av etniska minoriteter. Om de inte vill 

lita på rykten och hörsägen är nyheterna troligtvis den populäraste informationskällan. Jag vill 

göra kvalitativa textanalyser och undersöka hur diskursen ser ut i vissa dagstidningar under en 

vanlig vecka. 

 

1.2	  Frågeställningar	  
 

Det finns vissa aspekter som haft en stor betydelse för det västerländska medvetandet.  

• Vad betyder föreställningar om vithet och svarthet i konstruktionen av de medierade bi-

nära oppositionerna? Vilken roll spelar moderniteten här? Kan man hitta spår av koloniala 

känslostrukturer? Kan man betrakta de binära oppositionerna som två myter som beskri-

ver den önskvärda respektive den icke-önskvärda framtiden och visar vad som är ett ac-

ceptabelt eller oacceptabelt beteende? Journalisternas begreppsapparat kan vara intressant. 

Det verkar finns vissa nyckelbegrepp som ofta används. 

• Är orden ”förort” och ”segregation” sådana nyckelbegrepp? Vilka områden är förorter? 

Djursholm t ex anses inte vara en segregerad förort medan Fittja är det. ”Förort” betyder 

enligt ordboken ”en mindre tätort som är anknuten till en större”, och ”segregera” att hålla 

olika folkgrupper skilda från varandra. Båda definitioner passar såväl Djursholm som 

Fittja. Vad är det som bestämmer vilka områden som uppfattas som segregerade förorter? 

Vad är det för sorts människor som bor där? 

• Hur kallas icke-svenskarna? Invandrare? Flyktingar? Utlänningar? Hur uppfattar man mi-

noriteter som samer, zigenare och tornedalsfinnar? Är de svenskar? Finns det skillnader 
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mellan olika icke-svenskar? Vad är förhållandet mellan det valda begreppet och presentat-

ionen? Är icke-svenskarna närvarande som grupp eller endast som enskilda individer? En 

annan viktig aspekt är förhållandet mellan journalistik och samhällseliter. 

• Vad är det för en värld som tidningarna presenterar? Vilka är journalisternas viktigaste 

källor? Vad är eliternas roll? Upprätthåller medierapporteringen föreställningar om mar-

ginalisering och annorlundahet?  

 

1.3	  Material	  och	  avgränsning	  
 

Eftersom jag kommer att koncentrera mig på elitdiskurs har jag gjort ett strategiskt urval. Jag 

använder Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter för att båda tidningarna är stockholmsbaserade 

och kan betraktas som landets ledande dagstidningar. Den geografiska närheten till olika elit-

grupper gör dem särskild intressanta. Dagens Nyheter är landets största dagstidning och på 

många sätt tongivande i samhällsdebatter. Kvällspressen har lämnats utanför studien, dels för att 

begränsa materialet, dels för att de inte har samma profil eller status som dagstidningar. Public 

service -kanalernas nyhetsprogram har också en stor publik, hög trovärdighet och status och kan 

anses tillhöra elitdiskursen. Television och dagstidningar är dock olika typer av medier och krä-

ver delvis olika typer av teori och metod. Jag vill koncentrera mig främst på skriven text. Det 

skulle kunna vara intressant att göra en empirisk studie om redaktionerna och intervjua medarbe-

tare om deras bakgrund, arbetsrutiner och anställningsvillkor. Det skulle dock kräva en mera om-

fattande forskning än vad som är möjligt att göra här. Jag måste förlita mig på tidigare forskning 

som gjorts om dessa frågor. 

Separata bilagor som tv-bilagan, På stan och Lördagsöndag (DN) samt City (SvD) har inte ta-

gits med i analysen för att de har en annan karaktär och format än den vardagliga nyhetsrapporte-

ringen. Specialsidor som finns i själva tidningen, som exempelvis kunskap, hemteknik, livsstil, 

ingår i studien. Utrikesnyheterna har utelämnats för att min avsikt är att undersöka folkgrupper 

som finns i Sverige. Om man ville utvidga undersökningen skulle man kunna jämföra represen-

tationen av andra länder med representationen av deras medborgare som invandrat hit. Notiser, 

kåserier, krönikor, resebilagor, sidor som Namn och Nytt samt Familj har också utelämnats. Jag 

har inte heller tagit med ledar- och debattsidor för att på dessa sidor förs en mera politiserad dis-

kurs där man vill framföra ett visst budskap, få igång en samhällsdebatt eller dylikt. Det som jag 
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är ute efter är en mera naturaliserad diskurs. Det är svårt att avgränsa materialet på ett bra sätt. 

Jag vill inte använda endast ”hårda” nyheter och utelämna allt ”mjukare” human interest -

material för att jag vill se, var i tidningen, i vilken typ av material, man hittar icke-svenskar. När 

det gäller avdelningar Kultur och Nöjen har jag därför valt att titta främst på längre artiklar och 

intervjuer. När det gäller ekonominyheter har inte texter som behandlar transnationella företag 

eller affärer uppmärksammats. En del artiklar har puffar på omslagen och då analyseras både puf-

fen och artikeln tillsammans. Fotografier som hör till texterna har också tagits med men tyngd-

punkten kommer att vara i textanalyser. 

Jag har tagit del av material som har samlats av projektet Media Societies around the Baltic 

Sea vid Södertörns högskola. En del av projektet arbetar med komparativa tidstablåer. Syftet är 

att undersöka bland annat diskursiva praktiker och konstruktioner av annanhet i olika länder inom 

Östersjöregionen. Den undersökta tidsperioden är veckan 46 (15-21 november) år 1999. När det 

gäller Sverige var veckans enda spektakulära händelse polismorden i Malexander. Morden skulle 

kunna passa in i mina urvalskriterier i den meningen att nynazisterna är en exkluderad grupp. En 

av huvudpersonerna i dramat är dessutom Jackie Arklöv vars förhållande till svenskheten skulle 

kunna vara intressant. Nynazismen medför dock en mera komplicerad problematik som inte är 

möjligt att behandla i denna uppsats.  

 

1.4	  Disposition	  
 

Teoriavsnittet inleds med en diskussion om representation, diskurs och makt, d v s hur kulturens 

kognitiva karta skapas. Därefter tar jag upp myter. Föreställningar om vithet och svarthet samt 

modernitet och kultur har varit viktiga delar av det västerländska medvetandet. Jag kommer 

också att problematisera definitionen av svenskar och invandrare. Globaliseringens betydelse för 

moderniteten kommer också att uppmärksammas. Jag kommer även att diskutera de institution-

ella och diskursiva processer som styr textproduktionen i nyhetsgenren samt hur produktionsvill-

koren och konventionerna påverkar framställningen av etniska minoriteter. Metodkapitlet inne-

håller en presentation av semiotik och Fowlers lingvistiska verktyg. Textanalyserna är indelade i 

ett antal kategorier med en kort sammanfattning vid slutet. I diskussionskapitlet försöker jag 

svara på mina frågeställningar och sammanfatta mina resultat. 
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2	  Teori	  	  
Jag kommer först att behandla de mera grundläggande begreppen representation och diskurs.  Jag 

kommer också att ta upp förhållandet mellan makt, kunskap och byråkratisk verksamhet. Därefter 

kommer jag att skriva om vissa specifika aspekter som kan antas ha en betydelsefull roll i myts-

kapande och konstruktion av binära oppositioner. 

 

2.1	  Representation	  och	  diskurs	  
 

Stuart Hall definierar representation på följande sätt:  

”Representation is the production of meaning of concepts in our minds through language. It is 
the link between concepts and language which enables us to refer to either the `real` world of 
objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and 
events.” (Hall 1997, 17, original kursivering). 

 

Representationen omfattar två olika processer. För det första skapas en kognitiv karta, ett system 

som hjälper oss att tolka och förstå verkligheten. Den kognitiva, begreppsmässiga kartan är ge-

mensam för alla inom kulturen. Kartan kan också kallas för ett gemensamt trossystem som omfat-

tar allmänt accepterade faktiska och värderande övertygelser, d v s sanningskriterier, opinioner, 

attityder och fördomar. För det andra måste det finnas ett gemensamt språk som möjliggör kom-

munikation inom kulturen. Språket, precis som andra sociala koder, har en kognitiv funktion och 

hjälper människor att organisera och värdera sina erfarenheter. Människornas vardagliga aktivite-

ter, planering och förståelse grundar sig på social kognition. Den sociala kognitionen länkar deras 

individuella begreppsbildning, handlingar och händelser till ett större system. Detta trossystem 

definierar även förhållandet mellan olika etniska grupper (Dijk 1993, 27; Fowler 1991, 3). Att 

lära sig ett språk är att lära sig hur en kognitiv karta fungerar, vilket innebär att man också lär sig 

hur budskapet ska tolkas.  

Enlig Hall är diskurs i Foucaults teori mera än bara ett lingvistiskt begrepp. Foucault bytte fo-

kus från språket till själva diskursen. Han såg diskursen som ett system av representationer som 

omfattar både språket och den praktiska användningen. Det som intresserade Foucault var de 

regler och praktiker som producerar meningsfulla påståenden och reglerar diskursen i olika histo-

riska perioder. Hans teori försöker överbygga den traditionella skillnaden mellan tal och handling 

(Hall 1997, 44). Diskursen formar på många sätt den kognitiva kartan som man använder för att 
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orientera sig i verkligheten. Den fungerar som en form av materiell verklighet som man måste ta 

ställning till. Meningar och meningsfulla praktiker konstrueras inom diskursen. Vad Foucault vill 

säga är att det inte kan finnas någonting utanför diskursen, vilket betyder att det som inte finns 

inom diskursen inte går att förstå, inte att talas om. Det som ingår i människornas sätt att vara i 

världen ingår också diskursen.  

Diskursiva praktiker är alltid kontextbundna. Eriksson, Baaz och Thörn (1999) understryker 

språkets funktion som en social praktik genom vilken verkligheten oupphörligen produceras och 

reproduceras. Enligt författarna fördes denna tanke fram ursprungligen av Saussure och har se-

nare utvecklats av Derrida. Derrida anser att språket måste förstås som ett system av tecken och 

ord, där mening konstrueras genom både uttalade och outtalade relationer av skillnader och kon-

traster. Språket är strukturerat kring binära oppositioner som inte är symmetriska. Den ena delen 

av oppositionen uppfattas som dominerande och ges företräde över den andra. Dessa binära op-

positioner skapar och upprätthåller sociala hierarkier och maktstrukturer. Man kan varken 

undslippa eller kringgå dem.  

Enlig Foucault är makt något som man snarare utövar än besitter. Makt är inte något som en 

samhällsklass har erövrat utan makten är den samfällda verkan av klassens strategiska positioner. 

Denna makt är inte enbart lokaliserad till förbindelser mellan stat och medborgare eller till 

klasskillnader. Makten producerar kunskap och vetande vilket innebär att vetande och makt för-

utsätter varandra. Foucault var särskilt intresserad av att se hur makten opererar inom olika in-

stitutionella system och teknologier. Kunskap används för att reglera socialt beteende i vardagsli-

vet. Han skriver bl a om examens betydelse. Examen möjliggör normaliserande av granskning 

och övervakning med avsikten att kvalificera, straffa och klassificera eleverna (Foucault 1993, 

36-37, 216). 

Enligt Hall förnekade Foucault inte samhällsklassernas betydelse men ville inte reducera relat-

ionen mellan kunskap och makt till en fråga om klassintressen. Foucault trodde dessutom inte på 

någon form av absolut sanning. All kunskap och alla former av social begreppsbildning är alltid 

delar av maktkonstellationer. Kunskap handlar inte bara om makt utan också om när eller hur 

kunskap ska användas. Makten är aldrig monopoliserad kring ett centrum utan finns överallt i 

samhället. Makten är också produktiv i den meningen att den producerar diskurser, kunskap, la-

gar, bestämmelser och praktiker. Den ska således ses som ett produktivt nätverk som finns på alla 

samhällsnivåer. Beskrivningar får alltid konsekvenser för människors liv i både positiv och nega-
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tiv mening. De är inte rena beskrivningar utan fungerande delar i en samhällelig maktkamp (Hall 

1997, 47-50; Ristilammi 1999, 35). Kunskap sammanlänkad med makt uppfattas som sanning 

eller snarare en sådan kunskap har kraften att upphöja sig själv till en sanning. Genom att an-

vända kunskap i verkligheten, för att uppnå ett visst resultat, blir kunskapen en sanning. 

Kategorisering är ett nödvändigt instrument för den byråkratiska verksamheten. Vetande, by-

råkrati och rationalitet är maktresurser som kan användas som ett medel för att dels hålla distans 

till de undersökta människorna, dels markera myndighetens auktoritet. Kategorisering kan ske på 

flera plan, dels inom lagstiftning, dels på ett lokalt, praktiskt plan. Den skapar lätt en illusion om 

opartiskhet och objektivitet. Genom kategorisering görs individen hanterbar för den byråkratiska 

verksamheten. Att bli placerad i en gränsöverskridande och avvikande kategori kan i vissa fall 

innebära att sociala rättigheter minskas och att repressiva åtgärder vidtas. Att bli kategoriserad 

kan medföra att samhället genom olika institutioner tar sig rätten att bestämma över individen, 

vilket skedde t ex i samband med tvångssteriliseringar. Beslutsfattande bestod då av politiskt ut-

sedda representanter och en vetenskaplig elit. Det fanns en utbredd överenskommelse inom eliten 

om de sociala och befolkningspolitiska intentionerna (Runcis 1998, 267-288). Genom tillämp-

ning blir kunskap, som är sammanlänkad med makt, en sanning. 

Maktförhållandet mellan svenskar och invandrare producerar lagar, administration, praxis, 

forskning och nyheter som på olika sätt formar den kognitiva kartan. Hur man exempelvis defini-

erar invandrare och integration har faktiska konsekvenser i människornas liv. Det finns tre möj-

liga alternativ: det är invandrarna som ska integreras med svenskarna eller det är svenskarna som 

ska integreras med invandrarna eller båda två måste vänja sig vid varandra. Vem som ska integre-

ras med vem visar var makten finns och vad som anses vara sakernas rätta tillstånd, d v s vems 

kunskap och sanning som har betydelse. Detta syns även i nyhetsvärderingen som visar vad som 

anses vara värt att publicera, vad som publiken förväntas att behöva veta och kunna samt vems 

kunskaper som får utrymme på tidningssidorna. 

 

2.2	  Myter	  
 

Enligt Roland Barthes är myt ett kommunikativt system, ett sätt att tänka, att strukturera och för-

medla budskap. Myten fungerar som en speciell form av språk.  Mytiskt tal är gjort av material 

som redan bearbetats för att anpassas till kommunikation (Barthes 1993, 109-110). Myten tar 
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nytta av det existerande teckensystemet, använder det och skapar nya tecken och konnotationer ur 

de gamla tecknen. En myt är något som kan användas som tecken för att förmedla ett socialt eller 

politiskt budskap om världen. Budskapet innehåller alltid en tolkning av verkligheten där vissa 

alternativ glöms bort eller lämnas ut på ett sätt som får myten att framstå som den enda möjliga 

sanningen – inte som ett av flera existerande alternativ.  

Barthes betraktade exempelvis wrestling inte som sport utan som ett teatraliskt spektakel, ett 

fysiskt melodrama som använder överdrivna fysiska tecken. Detta drama förmedlas till publiken 

med hjälp av dessa fysiska tecken som publiken redan känner till. Wrestling är således ett system 

av kodade tecken, ett visuellt spektakel där en kontrollerad och teatralisk version av verkligheten 

presenteras till publiken (ibid., 15-25). Man kan fråga sig huruvida ett liknande spektakel äger 

rum mellan journalister och invandrare. Invandrare kan använda redan existerande och kända 

tecken för att kommunicera med journalister. De beter sig, talar eller klär sig på ett sätt som mot-

svarar den svenska motpartens förväntningar (jmf exempelvis Fanon 1997, om motståndsstrate-

gier). 

Myten uppstår inom en viss kultur och förändras allteftersom kulturen förändras. Den hämtar 

sin kraft i kontextbundenheten men dess kontext och historia måste avgränsas på det sätt att end-

ast delar av kontexten och historien får en betecknande funktion. Man lämnar kvar delar av de 

ursprungliga betydelserna och investerar dessa delar i skapandet av en ny signifikation som sedan 

styr mottagarens sätt att tolka budskapet. Detta sker exempelvis i rasifieringen av den andre. Bi-

nära oppositioner skapas med hjälp av stereotyper. Kroppsliga skillnader får då en betecknande 

funktion och blir ett spektakel som förvandlar saker till tecken och symboler. Människan reduce-

ras till en rad enkla lättbegripliga egenskaper som är lätta att minnas. Enligt Halls tolkning av 

Dyer används stereotyper för att överdriva, förenkla och fixera betydelser. På så sätt blir skillna-

derna naturliga, essentialistiska och oföränderliga. Stereotyperna visar vad som är normalt, vad 

som ingår i den föreställda gemenskapen ”Vi”. Det som är onormalt exkluderas och blir ”Dom”. 

Stereotyper är vanliga där det finns ojämlik maktfördelning. Stereotypisering kan också vara knu-

ten till etnocentrism. Makten är produktiv också i den meningen att den påverkar fantasin. Den 

frambringar föreställningar där de andra infantiliseras, behandlas som oförståndiga barn, eller 

görs till offer. Fetischismen gör personen till objekt. Fetischism är den plats där fantasin ingriper i 

representationen (Hall 1997, 240-243, 257-266; jmf Foucault 1993 om makt som produktivt nät-

verk).  
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En annan möjlighet är idealiseringen av ”den andre” som enligt Lutz och Collins har rötter i 

den idealiserade bilden av naturen. Moderniteten skapade rädsla för kaos men i den ideala natur-

liga världen behövdes ingen förändring. Icke-västerländska människor framställs hellre i natur-

liga och kulturella termer vilket framhäver deras skönhet och perfektion. De verkar leva i en 

värld utanför historien och tiden. När man fokuserar på skönhet och perfektion känns ”den andre” 

inte längre alltför exotisk. Leendet, som visar en lycklig människa, har också en viktig roll i idea-

liseringsprocessen (Lutz, Collins 1993, 95-96, 108). 

Enligt Barthes tjänar myten ofta den borgerliga klassens intressen. Den borgerliga klassen de-

finierar han som den sociala klassen som inte vill bära ett namn. Med det menar han att borger-

ligheten har blivit så naturaliserad, dess normer så naturliga och självklara att även kritikerna 

måste låna från dem. Borgerligheten har ofta också smält samman med nationen (Barthes 1993, 

139-142). I foucaulska termer skulle detta innebära följande: eftersom den borgerliga klassen och 

dess värderingar blivit naturaliserade, ställer de ramarna för den befintliga diskursen som alla 

måste utgå ifrån. Det är den kognitiva kartan som man använder för att orientera sig i verklighet-

en. Det som finns utanför diskursen kan man inte tala om, vilket leder till att även kritikerna 

måste operera inom den befintliga diskursen. I den meningen kan man säga att myter och andra 

typer av vetande kan tjäna den borgerliga klassens intressen. Man kan också tala om samhällseli-

ter som har speciella maktresurser där makten fungerar som ett produktivt nätverk som på olika 

sätt påverkar andra människors liv. Eftersom dessa eliter opererar inom den ”borgerliga” diskur-

sen är det oväsentligt vilken social bakgrund eller skikt de representerar. Detta betyder dock inte 

att förändringar är omöjliga. Diskursiva praktiker är alltid kontextbundna och förändras sakta 

genom tiderna. 

Medierna har en viktig roll i förmedlandet av kulturens normer och värderingar. Bird och Dar-

denne anser att nyhetsgenren borde betraktas som en form av ett symboliskt system som är myts-

kapande. Myt är ett metaforiskt verktyg som visar människorna kulturens värderingar och hur 

världen är konstruerad. Som en kommunikativ process fungerar nyheterna på samma sätt som 

myterna. Kriminaljournalistikens funktion är till exempel inte enbart att informera utan också att 

berätta vad som är rätt och fel samt var gränserna till ett accepterat beteende finns. Precis som 

myterna erbjuder nyheterna igenkännande och känsla av säkerhet. De erbjuder trovärdiga svar 

och förklaringar till olika fenomen och händelser. Enstaka nyheter och händelser invävs i en 

större struktur som har en speciell form av mytisk narrativ med egna symboliska koder som 
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publiken har lärt att känna igen. Nyheter, precis som myter i en muntlig tradition, innehåller lätti-

dentifierade människotyper som t ex hjältar och skurkar. Både myter och nyheter opererar inom 

en gemensam matris. När journalisterna skriver om fenomen som är främmande till den egna 

kulturen betraktas de som experter. I den mytologiska matrisen måste publiken kunna lita på 

dessa experter. Myter och nyheter är beroende av sin auktoritet som sanningssägare (Bird, Dar-

denne 1997, 334-337). 

 

2.3	  ”Vi”	  och	  ”Dom”:	  vithet	  och	  svarthet	  
 

Den vita människan  
 

Vår kognitiva karta bygger på binära oppositioner. Betydelserna befästs med hjälp av skillnader. 

Det vita är vitt för att det inte är svart. Jag är en kvinna för att jag inte är en man. Det finns ytterst 

få neutrala oppositioner, utan de bär med sig en maktposition där den ena sidan är dominerande 

(Hall 1997, 235). Myter tar nytta av det existerande teckensystemet och skapar nya konnotation-

er. Vissa delar av myten får då en betecknande funktion vilket leder till att budskapet måste tol-

kas enligt ett visst mönster. ”Vit” exempelvis kan syfta på färg, hudfärg eller vithet som symbol. 

De tre betydelserna går i ett. Vithet som färg upplevs ofta som färglöshet, att inte ha någon sär-

skild färg alls, trots att det finns otaliga olika nyanser av den vita färgen.  

Vithet kan också uppfattas som frånvaro av den materiella verkligheten, d v s renhet är från-

varo av smuts, dygd frånvaro av synd och kyskhet frånvaro av sex. Den vita färgen associeras 

därmed till godhet, den symboliska vitheten. Enligt Dyer kategoriseras de vita människorna som 

vita p g a det som vitheten innebär, inte för att adjektivet ”vit” bäst beskriver deras hudfärg (Dyer 

1997, 46-50). Om de vita i stället beskrevs som ljusrosa, vilket bättre motsvarar hudtonen, skulle 

vithetens magi försvinna. Glidningen mellan vitheten som färg och färglöshet skapar föreställ-

ningar om att de vita människorna är dels speciella, dels universella. Myten döljer det faktum att 

den egentligen bara är ett av flera olika alternativ. Myten lämnar också ut det faktum att alla vita 

människor inte är symboliskt vita, d v s varken särskilt goda eller dygdesamma. Vithet som hud-

färg är också sammanlänkat med social status och makt. Myten kan alltså användas som ett teck-

en för att förmedla ett politiskt budskap om världen.  
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Vithetens dominerande ställning syns tydligt i själva språkbruket. Det finns dock olika nyanser 

av den vita hudfärgen vilket försvårar gränsdragningen. Dyer diskuterar begreppsförvirringen 

mellan de inkluderade och de exkluderade. Enligt honom har engelsmännen haft uppfattningar 

om irländare som annorlunda och som den sista länken mellan apan och den civiliserade vita 

europén (ibid., 52-53). En skandinav däremot kan ha svårt att skilja mellan irländare och engels-

män och då försvinner gränsen. Enligt samma logik kan man säga att svenskarna har sett finlän-

dare som den sista länken mellan barbariska asiater och civiliserade européer, medan en engels-

man kan ha svårt att skilja mellan olika nordbor. Hur vit måste man då vara för att vara vit? Hur 

ska man kalla dem som inte är vita? ”Icke-vit” är en ren negation som betraktar vitheten som 

norm och buntar ihop resten av mänskligheten. Dikotomin ”svart” och ”vit” lämnar utanför en 

stor grupp människor. Är asiater, samer, indier eller indianer svarta eller vita? Hur ska man kate-

gorisera araber, nenetser, turkar och iranier? ”Färgad” är också problematisk. Man kallar ju inte 

de vita för ”färglösa” vilket likväl syftar på vithetens status som norm. Att vara vit är att inte ha 

någon särskilt hudfärg alls medan alla andra hudfärger är, just det – färger. 

Eftersom vitheten inte uppfattas som hudfärg, uppfattas de vita i vanliga fall inte heller som 

ras  utan de står för den universella mänskligheten, normen. Den vita hudfärgen nämns i normala 

fall aldrig. Det är i stället de andra som delas i olika raser. De vita uppfattas i allmänhet som indi-

vider, d v s som unika, komplexa och föränderliga varelser och därför brukar man dela dem i ka-

tegorier efter nationalitet, kön, social klass, ålder, sexualitet och så vidare. Detta innebär att även 

avvikelser, som att vara handikappad eller homosexuell, automatiskt associeras till vithet (ibid., 

11-13). Man får inte heller glömma att vissa vita är vitare än andra. Sydeuropéer, latinamerikaner 

och irländare är kanske mindre vita än nordeuropéer men de är vitare än exempelvis judarna. Av 

dem accepteras som regel bara de mera västerländska ashkenazyjudarna. Detta hierarkiska sy-

stem bygger på vitheten. Ju vitare hudfärg desto högre status. Det är därmed avståndet till den 

vita hudfärgen som bestämmer över de icke-vitas existens och identitet. Det finns inget utrymme 

för en egen autonom identitet för de icke-vita. 

Fotografier och filmer har haft en stor betydelse i konstruktionen av vithet och hur den före-

ställs. Enligt Dyer privilegierar de fotografiska medierna vithet. Det vita ansiktet betraktas som 

norm och de konventioner som används inom dessa medier bygger i mycket på skapandet av den 

rätta vita hudtonen. Tidig filmteknik hade stora problem med att få fram den rätta hudtonen och 

lösningen blev en viss typ av belysning i kombination med en stark vit sminkning. Att ställa lam-
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por bakom människan var ett sätt att lyfta fram personen men också att få det blonda håret verkli-

gen blont. Avsikten med elimineringen av skuggor var dels att göra personen mera synlig, dels att 

undvika mörka skuggor som konnoterar svarthet. Belysningen skapar hierarkier och skillnader 

mellan individer. Belysning uppifrån imiterar det nordiska ljuset som uppfattas som mjukt och 

vitt. Ljuset måste komma från cirka 45 graders vinkel för att undvika oönskade skuggor. Det nor-

diska ljuset är både bildligt och bokstavligt överlägset ljus för att det associerar man till en plats 

som ligger högt uppe (man åker upp till Norden) och som främjar företagsamhet och drivkraft. 

Representationen är också beroende av kön. Medelklassens och överklassens kvinnor framställs 

som vitaste av alla. Arbetarklassen får en mörkare hudton och dess män är mörkare än kvinnorna. 

De idealiserade vita kvinnorna framställs ofta på ett sätt där de badar i ljuset. De glöder (glow) 

medan de icke-vita kvinnorna bara lyser (shine) (ibid. 117-118, 122).  

 

Den svarta människan  
 

Utifrån de vitas symboliska vithet skapas en bild av ”de andra”. Både Hall och Fanon skriver 

mest om föreställningar om svarta människor, men de som kategoriseras som ”de andra” inte 

nödvändigtvis har svart hudfärg. Det är ändå möjligt att referera till svarthet för att ”de andra” bär 

spår av den symboliska svartheten. Svarthet i den meningen handlar om icke-vithet, om en negat-

ion. Det handlar om två myter som samtidigt både förutsätter och utesluter varandra. Man är an-

tingen vit eller icke-vit men inte både och. Det leder till det att för att bli vit måste man upphöra 

att vara icke-vit. Eftersom annanheten är vithetens negation projiceras alla egenskaper som man 

inte vill inkludera i vitheten dit: det primitiva, det underutvecklade, det djuriska, de okontrolle-

rade känslorna och sexualiteten. Sexualitet och kön slås ihop med etnicitet och hudfärg (Hall 

1997, 231). ”De andra” symboliserar det genitala, ondskan och fulheten. Fanon påpekar också att 

man ofta talar om den Vita rättvisan, den Vita sanningen, den Vita oskulden. En svart människa 

måste således ha en svart själ (Fanon 1997, 162-163). Ju svartare hud desto primitivare och 

mindre utvecklad människa. Detta kan kallas för skillnadernas naturalisering vars uppgift är att 

fixera betydelserna och göra kategorierna rena. Myten fungerar som en form av sunt förnuft som 

aldrig ifrågasätts. Om skillnaderna mellan de vita och ”de andra” är kulturella är de öppna för 

modifieringar och förändringar. Naturliga skillnader är permanenta och eviga (Hall 1997, 245-
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261). Då hjälper det inte att lära sig språket och de kulturella koderna. Man kan inte utbilda bort 

sin hudfärg och dess symboliska svarthet. 

Enligt Fanon har den svarte två motståndsalternativ: antingen måste han bli så vit som möjligt 

eller så svart som möjligt. Han använder Hegels ”herren och drängens dialektik” men anser att 

den är otillräcklig. De svarta uppfattas som djur och av ett djur kräver herren inget erkännande. 

Drängen kan vända sig bort från herren för att skapa sin egen verklighet medan det svarta ”dju-

ret” vänder sig till herren för att be om befrielse. Han har på ett helt annat sätt införlivat herrens 

bild av honom och är således mera beroende av honom (Fanon 1997, 25-31). Denna mekanism 

gäller troligtvis inte i samma utsträckning alla som kategoriseras som ”de andra” för att gränsen 

inte är vattentät. En finsk eller tysk invandrare räknas i allmänhet som en av ”de andra” när 

han/hon jämförs med svenskar men inte när han/hon jämförs med exempelvis invandrade ugan-

dier, kineser eller marockaner. Invandrarskapet är i det här fallet en mindre avgörande faktor än 

hudfärgen och ursprunget. 

Att bli så vit som möjligt är ett projekt som är dömt att misslyckas. De svarta kan aldrig bli 

tillräckligt vita. Man kan utbilda bort sin klasstillhörighet men inte sin rastillhörighet. De svarta 

kan därför endast förlora sig själv genom att införliva de vitas trossystem. Detta projekt befäster 

dessutom den vite mannens övertygelse om att det är hans plikt att civilisera de svarta (Hall 1997, 

263). Hur de svarta än beter sig i verkligheten lyckas de alltid befästa och bekräfta den före-

ställda, imaginära svartheten. Enligt Foucault finns det ingenting utanför diskursen, därför är det 

omöjligt att helt fly från de existerande tecknen och de binära oppositionerna. När man i svenska 

tidningar läser om invandrare som önskar bo där det finns många svenskar, är det ett uttryck för 

viljan att bli så vit som möjligt i fanonsk mening? Uttrycker den ofta förekommande frasen ”att 

få invandrarna in i samhället” en vilja av att göra dem så vita som möjligt? Att civilisera eller 

modernisera dem? 

Det som är kännetecknande för den vita diskursen i allmänhet är myten om puritansk etik. Den 

innehåller bl a övertygelsen om det hårda arbetets och utbildningens betydelse för individens 

framgång. Myten bygger på en presupposition om ett öppet och jämlikt samhälle. Det hårda arbe-

tet leder inte till framgång i ett diskriminerande samhälle. Om samhället uppfattas om öppet och 

jämlikt kan ”de andras” motgångar inte bero på diskriminering utan de måste själva vara skyl-

diga. Medelklassvärderingar tas också för givet och arbetarklassens värderingar ifrågasätts. Det 

som exempelvis upplevs som balanserad eller objektiv rapportering speglar ”medelvägen”, d v s 
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en form av vitt sunt förnuft där ”de andra” placeras i marginalen. Marginalitet syns bl a genom 

det som utelämnas i texterna (Campbell 1995, 16-21; Corea 1995, 357-358).  

Ristilammi (1998) talar om koloniala känslostrukturer som finns att hitta i mediernas rapporte-

ring om invandrare och förorter. När den svenske reportern åker ut till förorten liknar han vita 

upptäcktsresanden som en gång i tiden gav sig ut på djungeln för att studera det vilda och okända. 

Storstädernas slumområden representerar detta nya okända och vilda och innehåller en ny upp-

sättning av svarta, hotfulla ”infödingar”. Det mörka hotet finns även inom de vita själva som det 

vilda inombords. Det finns bara ett botemedel och det är disciplineringen, främst av ”de andra” 

men också av de vita själva. Enligt Dyer är viljan, kontrollen över sig själv och andra, en viktig 

vit värdering. Det kännetecknande för de vita anses just vara ledarskap: vilja, drivkraft och energi 

(Dyer 1997, 31).  

Koloniala känslostrukturer kan framkalla exotism där ”den andre” skildras som annorlunda 

men ändå vacker. Även en motsatt process är möjlig. Det exotiska väcker läsarens uppmärksam-

het och leder hennes tankar till det som är normalt i den egna kulturen. Porträtt är en annan in-

tressant bildkonvention när det gäller fotografier av ”de andra”. Eftersom den fotograferade per-

sonen måste posera till fotografen har de båda maximal kontroll över situationen. Porträttering är 

ett sätt att framställa ”de andra” som individer och på detta sätt ge läsaren en känsla av att de är 

verkliga människor. En närbild gör det svårt att placera personen i någon given kontext. Närbil-

den ger betraktaren en möjlighet att granska människans personlighet och typiska kännetecken 

som hennes ansikte avslöjar. Porträtt kan också vara ett sätt att kommunicera det allmänmänsk-

liga. Porträttet skalar av kulturella tecken och lämnar kvar den universella människan (Lutz, Coll-

lins 1993, 90, 96-97). Porträttet har således potentiella paradoxala effekter när det gäller publi-

ken. Närbilder arbetar med likheter och olikheter, närhet och avstånd. Porträttet framhäver ”den 

andres” personlighet, samtidigt som det skapar distans och lämnar personligheten fragmentarisk 

och anonym. På samma sätt lyfter porträttet fram det som är gemensamt för alla människor och 

det som skiljer dem.  

Så länge vitheten med dess kunskap är den dominerande kategorin är det också vitheten som 

ställer ramarna för diskursen. Det är svartheten som definieras utifrån vitheten och inte tvärtom. 

Diskursen producerar genom olika representationspraktiker (exempelvis vetenskap, litteratur, 

nyheter och konst) rasifierad kunskap om de andra. Denna kunskap är invävd i maktrelationer. 
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Makten i sin tur producerar ny kunskap och nya diskurser vilket innebär att ingen kan träda utan-

för den rasifierade diskursen. 

 

”Vi” och ”Dom”: att vara eller icke vara en svensk …? 
 

Hur ska man kalla dem som inte är svenskar? Enligt Nobel talade man först om utlänningar. Ur 

strikt juridisk synpunkt är alla som inte har svenskt medborgarskap utlänningar. På 1960-talet 

började ordet ”utlänning” få en negativ klang och ordet ”utlänning” byttes mot ”invandrare”. No-

bel definierar ordet ”invandrare” som en person som lämnat sitt hemland och rest till ett annat 

land i syfte att slå sig ned där eller åtminstone stanna ett bra tag. Han/hon upphör att vara en in-

vandrare när ett permanent uppehållstillstånd givits eller när personen lämnat landet för gott. 

Andra tecken på det upphörda invandrarskapet är exempelvis en öppnad affär, familj eller påbör-

jad utbildning. Det är således felaktigt att tala om invandraraffär, invandrarfamilj eller invandrar-

student (Nobel 1999, 113-114). 

Nobel kritiserar Invandrarverkets definition som omfattar alla som är födda i ett annat land, 

barn till sådana personer och även deras barn. Han anser att definitionen är både missvisande och 

diffus. En person som är född i Sverige kan omöjligtvis vara en invandrare för att den personen 

varken utvandrat eller invandrat någonstans. Med Invandrarverkets definition har Sverige plöts-

ligt fått en stor och växande invandrarminoritet med många människor som varken av sig själva 

eller av omgivningen uppfattas som invandrare (ibid., 114-117). På hemsidan 

www.quickresponse.nu kan man läsa, att enligt socialstyrelsens rapport ”mångfald, integration, 

rasism och andra ord” definieras begreppet ”invandrare” som en person som är född i ett annat 

land och är bosatt i Sverige. Då finns det enligt SCB 981 633 invandrare. Om man däremot in-

kluderar även barn till personer som invandrat hit finns det 1 778 000 invandrare. En ökning från 

elva till tjugo procent. Statistiska uppgifter kan sedan användas för att exempelvis legitimera 

lagändringar som avser att begränsa invandring och asylsökande.  

Det har på senare tid dykt upp ett nytt begrepp, ”av utländsk härkomst”, som är ett sätt att 

kringgå det problem som begreppet ”invandrare” har. Den som är av utländsk härkomst kan vara 

född i landet men har antingen en eller två icke-svenska föräldrar. Hur många generationer till-

baka måste man gå för att avgöra den svenska halvans svenskhet? Vad händer om den svenska 

föräldern är en same eller en tornedalsfinne? Är tornedalsfinnarna finnar eller finsktalande svens-
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kar? Är samerna samer eller samiska svenskar? Det talas också om ”nya svenskar”, vilket också 

är problematiskt, för vad skulle vara dess motsats? Gamla svenskar?  Ursprungliga svenskar? 

Uttrycket ”icke-svensk” som jag har använt är i sig en negation som befäster svenskhetens posit-

ion som norm. Gränsdragningen är som sagt synnerligen intressant. Definitioner sammanfaller 

inte alltid med upplevda skillnader. Socialstyrelsens definition exempelvis omfattar alla som inte 

är födda i Sverige, d v s såväl europeiska som utomeuropeiska invandrare. Detta betyder inte att 

alla europeiska invandrare upplevs som ”riktiga” invandrare av den svenska befolkningen. Denna 

skillnad syns ofta i mediebevakning där man omedvetet sätter likhetstecken mellan begreppen 

”invandrare” och ”utomeuropeiska invandrare”. 

Carlsson, Hallnäs och Andersson (1999) från Umeå universitet har skrivit en C-uppsats om 

mediebevakningen av branden i Göteborg. Deras undersökning visar hur binära oppositioner an-

vänds i dagstidningar – ofta omedvetet. Oppositionerna fungerar som en form av sunt förnuft. De 

är kategorier som inte behöver definieras. Kategorin ”svenskar” skapas genom att den sätts i kon-

trast mot ”invandrare”. Enligt författarna sätts området, Hammarkullen, i kontrast mot det övriga 

samhället och katastrofen sägs ha drabbat invandrare och inte vanliga svenskar. Man målar upp 

hur ”det normala sorgearbetet” ser ut och visar sedan hur ”det onormala”, i det här fallet musli-

mernas, sorgearbete går till. Även när journalisterna framställer alla människorna som lika värda 

lyser det igenom ett latent olikhetstänkande. Att vi ”faktiskt är lika oavsett hudfärg” förutsätter att 

vi faktiskt är helt olika. Enligt författarna bidrar även brobyggandet till skapandet av avstånd för 

att resonemanget härstammar från en diskurs som går ut på att invandrare inte är som svenskar. 

De anser att invandrare beskrivs utifrån den svenska medelklassens synvinkel.  

Att dela mänskligheten i olika kategorier utifrån vitheten har sina historiska skäl men det är 

ingalunda det enda tänkbara alternativet. På samma sätt är kategorierna ”svenskar” och ”invand-

rare” inte de enda möjliga. Att man trots det insisterar på att göra det säger det någonting om 

samhällets ideologiska struktur. Att till varje pris försöka upprätthålla de rena kategorierna är ett 

sätt att upprätthålla den egna identiteten, i det här fallet den svenska svenskheten. Det viktigaste 

verkar inte vara att veta vilka som är invandrare utan vilka som är svenskar, därför verkar det 

vara så viktigt att reflektera över hur många svenska föräldrar det krävs för att barnet ska katego-

riseras som svensk. Viktigt i detta sammanhang verkar också vara den icke-svenska förälderns 

ursprung och hudfärg.  
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Kategorisering av kroppar 
 

Att dela människorna i olika raser är att kategorisera deras kroppar. Det är ett sätt att systemati-

sera synliga fysiska skillnader och relatera dem till mentala karakteristika, d v s den symboliska 

färgen sammanlänkas med hudfärgen. Rasen kan kategoriseras på två olika sätt: antingen genea-

logiskt, efter stamtavlan, eller biologiskt genom att identifiera skillnaderna i själva kroppen. Det 

har ingen betydelse vilket synsätt man väljer, för den symboliskt vita och rena vita rasen placeras 

alltid högst upp. En grundläggande princip inom det vita trossystemet är att all skapelse är hierar-

kiskt organiserat. De svarta hamnar alltid längst ner, närmast djuren. De vita däremot liknar äng-

larna och ligger därför närmast Gud (Dyer 1997, 20-23). Det som kännetecknar rasideologier i 

allmänhet är ointresset för den egna vita rasens biologi. De vita används i stället som normer mot 

vilka ”de andra” jämförs. Det är inte de vita som ska forskas utan ”de andra”. 

Traditionell rasism är inte längre den dominerande formen av rasism utan har ersatts av mo-

dernare former. Inom symbolisk rasism vill man avfärda etniska minoriteters krav på eventuella 

kvoteringar och lagstiftning som avser att förbättra minoriteters ställning (affirmativ action). Det 

finns också en allmänt utbredd motvilja mot ”de andra” samt en tro på att diskriminering inte 

finns i det egna moderna samhället, att en eventuell främlingsfientlighet eller rasism tillhör det 

förflutna. Upplyst rasism handlar om positiv självpresentation och negativ annanpresentation. 

Om minoriteterna inte syns i den vanliga dagliga nyhetsrapporteringen, förstärks och bekräftas 

myten om marginalisering. Rapporteringen i sig kan förstärka negativa stereotyper. Framgångs-

rika representanter ur etniska minoriteter förekommer ofta på sport- eller nöjessidor. Rasism för-

nekas (Campbell 1995, 37-110). 

Appiah har något avvikande syn på rasism. Han talar om raslära, utåtvänd och inåtvänd ras-

ism. Enligt rasläran finns det ärftliga egenskaper som är kännetecknande till medlemmar av 

samma ras och som inte finns att hitta hos andra raser. Detta är en felaktig övertygelse men Ap-

piah anser att den trots allt inte är farlig. Rasläran leder inte automatisk till diskriminering och 

övertygelser om den egna rasen överlägsenhet. Det är snarare fråga om kunskapsproblem och inte 

om ett moraliskt problem. Den utåtvända rasismen däremot bygger på essentialism, övertygelsen 

om att det finns moraliska distinktioner mellan människor av olika raser. Dessa distinktioner an-

vänds som en legitimering av diskrimineringen, d v s att vissa raser anses förtjäna att behandlas 

olika. Denna typ av rasism, precis som den inåtvända rasismen, kan betraktas som en ideologi för 
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att övertygelserna har en koppling till den egna gruppens verkliga eller föreställda intressen. Ge-

nom att inte ta till sig motbevis skyddar man sig från att behöva ta ställning till sådant som skulle 

kunna hota den egna positionen (Appiah 1999, 163-165). Makten och kunskapen stödjer 

varandra.  

Den inåtvända rasismen bygger på rasmässig solidaritet, att man skall och bör hålla sig till sina 

lika. Alla raser anses ha olika moraliska status, oavsett vilka moraliska egenskaper som tillskrivs 

den egna rasens inneboende väsen. Den inåtvända rasismen legitimerar också särbehandling men 

det sker inte med hänvisning till några universella principer utan den egna moralen anses bättre 

för att det är dess egen moral. Kulturell rasism kan betraktas som en form av inåtvänd rasism. En 

ras är som en familj. Raskänsla påminner familjekänslan och ger en känsla av gemenskap, vilket 

får den inåtvända rasismen att verka mindre anstötlig än den utåtvända. Rashat uttrycks också 

ofta genom den utåtvända rasismen. Den inåtvända känns nästan som ett uttryck av smak. Det 

handlar dock om en trossats, en övertygelse och inte bara en känsla (ibid., 168-170). 

 

2.4	  Modernitet	  och	  kultur	  
 

Den moderna nationalstaten 
 

Krympningen av både tid och rum började redan på 1300-talet. Först upptäckte humanisterna 

antiken, sedan kom Europas globala expansion och kolonialism. Det uppstod en föreställning om 

”modernitet” som ställdes mot ”antiken” (Anderson 1993, 74). Moderniteten har tre källor: re-

flexivitet, frikoppling av tid och rum samt frikoppling av närvarosammanhang (Giddens 1997, 

19). Tid- och rumsparametrar uppfattas ofta som relativt givna men de är i mycket resultat av 

kulturella temporaliseringar och spatialiseringar som i sin tur påverkas av både tekniska och soci-

ala kommunikationsförhållanden. Tidigare var känslan av samtidighet knuten till en gemensam 

plats, d v s ”nu” kunde ske endast ”här”. Nya tekniska uppfinningar, främst telegrafen och telefo-

nen, kunde överbygga rumsliga avstånd vilket ledde till upptäckten av en ickerumslig samtidig-

het. Upplevelsen av samtidighet förutsatte inte längre en gemensam plats utan det som var ”här 

och nu” kunde vidgas till en mycket större kontext.  Den mekaniserade klockan och standardise-

rade kalendern hade också en avgörande betydelse i denna process. Frikopplingen av tid och rum 

hade konsekvenser för känslan av tillhörighet och identitet som delvis hänger samman med de-
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landet av en gemensam historia och ett gemensamt socialt rum. Med de nya telekommunikation-

erna blev det möjligt att skapa relationer mellan frånvarande andra. Tidsrumsseparationen hade 

en stor betydelse för moderniteten för att den gjorde frikopplingen av närvarosammanhang möjlig 

(Ekecrantz 1998, 45-46).  

Det som enligt Anderson bidrog till skapandet av en ny föreställd gemenskap var ömsesidig 

påverkan av nya produktionssystem och -förhållanden (kapitalismen), tryckkonstens utveckling 

och en lingvistisk mångfald. De språkliga förhållandena blev problematiska först med tryckkapit-

alismens uppkomst. För att kunna sprida texter i stora mängder behövdes ökad läskunnighet och 

ett harmoniserat språk inom ett visst territorium. Genom skriven text som hade fått en mera fixe-

rad karaktär var det möjligt att förstå varandra trots dialektala skillnader. Denna utveckling ledde 

till ännu en form av maktspråk. Vissa dialekter var lättare att anpassa till det skrivna språket och 

fick då en dominerade ställning (Anderson 1995, 63-64). Kapitalismen, tryckkonsten och språ-

kets utveckling tillsammans med frikopplingen av närvarosammanhang skapade föreställningar 

om lojaliteter över släktskapsgränser och över tid och rum, vilket banade väg för den moderna 

nationalstaten.   

Moderniteten har haft en stor betydelse i synnerhet i Sverige där den har varit en väsentlig del 

av det nationella medvetandet. Sverige framställs gärna som förnuftets, rationalitetens och fram-

tidens land. Särskilt moderna värderingar är exempelvis jämställdhet, demokrati, rationalitet och 

fridsamhet. Enligt Arne Ruth har det under efterkrigstiden utvecklats en form av svensk internat-

ionalism som har fungerat som ett substitut för patriotism. Sverige uppfattas som en neutral väl-

färdsstat som varit höjd över maktpolitiska intriger och egennytta och som lyckats frigöra sig från 

all traditionalism och nationalistisk retorik. Folkhemsbygget kombinerade demokrati, medborgar-

skap och modernitet. En nationell sammanhållning och homogenitet ansågs vara en förutsättning 

för reformer som krävde solidaritet och samförstånd över klass- och regiongränser. Sverige svet-

sades samman genom nya former av gemenskap, beroende och lojalitet som idag kan te sig själv-

klara eller triviala. Det nationella hjältegalleriet fräschades också upp. Nya förebilder hittades 

inom sporten, bland vetenskapsmännen och industripionjärerna. Moderniseringsretoriken kan 

också kallas för ”massornas nationalisering”. Det finns dock en viss tendens att överbetona assi-

milering och social kontroll eller de mer totalitära dragen (Löfgren 1999, 29, 53-57). 

De nationer som ser sig själva som ”gamla” och ”naturliga” distanserar sig gärna från nya nat-

ionsbyggen. De gamla nationerna, som exempelvis Sverige, ironiserar gärna över de nya nations-
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byggen som anses representera en gammaldags, omodern och omogen nationell retorik som 

svenskarna redan har lämnat bakom sig. Den här typen av omedveten evolutionistisk tankegång 

hindrar de gamla nationerna från att inse hur det egna nationsbygget sett ut. Redan genomförda, 

lyckade nationella projekt har blivit naturaliserade och självklara. Medelsvensson exempelvis är 

ett nytt begrepp som dök upp första gången vid Stockholmsutställningen 1930 och betecknar en 

ny nationell normalitet (ibid., 31-32, 70). Carlssons, Hallnäs och Anderssons (1999) C-uppsats 

visar tecken på att det är den svenska medelklassen som representerar medelsvenssons idag och 

bildar den nationella normaliteten som sedan används som måttstock. Som tidigare nämnts ansåg 

Barthes (1993) att medelklassen ofta smält samman med nationen och blivit naturaliserad. Han 

kallade den för en klass som inte vill bära ett namn. Om en nation eller nationalstat beskrivs som 

”gammal” betyder inte det mytens naturalisering? Att man skapar föreställningar om en naturlig 

utveckling och glömmer bort att det handlat om beslut och val mellan olika alternativ? 

Moderniteten bygger också på en övertygelse om att utveckling hänger samman med industri-

ell revolution. Tidsrumsseparationen och det nya produktionssystemet kräver ökad disciplin. En-

ligt Foucault är kroppen inlemmad i ett politiskt kraftfält. Maktförhållandena etiketterar den, 

tvingar den att arbeta och att avge vissa tecken. Kroppen blir användbar endast om den både är 

produktiv och underkastad. Disciplinens funktion är att möjliggöra kontroll av kroppens verk-

samheter och vidmakthålla en ständig behärskning. Disciplinen skapar ett förhållande som gör 

kroppen både lydigare och nyttigare. Kroppen ingår i ett maktmaskineri som undersöker hur man 

kan få andras kroppar att göra det man vill. Den moderna disciplinen är en genomtänkt metod för 

organisationsledning. Den kräver makt över de underlydande som måste stängas in i speciella 

byggnader (baracker, skolor o s v). Rummet indelas och tiden styckas sönder och regleras 

(Foucault 1998, 35, 162). Disciplinen och företagsamheten har haft en viktig roll i föreställningar 

om både modernitet, utveckling och vithet.  

De länder som ännu inte blivit moderna, d v s industrialiserade i västerländsk mening, klassas 

som underutvecklade. Enligt Mohammadi gick moderniseringen ut på att få igång förändrings-

processen med hjälp av investeringar. För att investeringarna skulle vara effektiva behövdes rätta 

attityder, och för att kunna förvärva de rätta attityderna måste en västerländsk politisk och eko-

nomisk struktur införas. Massmedier var en av dessa strukturer. Medierna talade för en ”rörlig 

personlighet”, en person som inte längre var bunden vid gamla traditioner och trosföreställningar 

utan var öppen för nya intryck och influenser. Det var viktigt att skapa positiva attityder och för-



 26 

väntningar inför den kommande moderniseringen. Investeringarna krävde alltså en gynnsam poli-

tisk och kulturell atmosfär med en välkomnande regering och affärsmän samt likartade kulturella 

former. Kolonialismen och imperialismen skapade på många sätt de förutsättningar som gjorde 

modernisering av Västeuropa möjlig. Västerländska nyhetsbyråer i sin tur reproducerade och 

betjänade de koloniala strukturerna och intressena (Mohammadi 1995, 369; Ekecrantz 1998, 47). 

Utveckling och modernitet kan således definieras som västerländsk livsstil samt västerländskt 

politiskt och ekonomiskt system. Det som är underutvecklat och omodernt är icke-västerländskt, 

d v s en negation till normen. 

 

Den nationella kulturen 
 

Den norske socialantropologen Eriksen anser att en nation existerar i det ögonblick som några 

inflytelserika människor bestämmer sig för att den skall göra det (Eriksen 1999, 42). Castells 

däremot påpekar att nationalism inte alltid behöver vara ett elitfenomen utan kan även vara en 

reaktion mot globala eliter (Castells 2000, 44). Enligt Anderson är nationen en föreställd gemen-

skap och den föreställs som begränsad och suverän. Gemenskapen är föreställd för att medlem-

marna aldrig kommer att träffa eller lära känna alla andra medlemmar. Gemenskapen känns inte 

igen på sin falskhet eller autenticitet utan på hur den är föreställd. Att exempelvis vara en invand-

rare är inget ontologiskt tillstånd utan en föreställning, d v s det är bara ett av möjliga alternativ.  

Nationen uppfattas som begränsad för att den har gränser mot andra nationer. Nationalstatens 

existens är beroende av ett system som reglerar förhållanden mellan staterna. Ingen nation tror sig 

sammanfalla med hela mänskligheten. Nationen uppfattas som suverän. Suveränitet är ett be-

grepp som föddes i en tid så upplysningen och revolutionen krossade de gamla dynastierna som 

hade sin legitimitet i Gud, inte i förnuftet. Nationen uppfattas också som en gemenskap eftersom 

den betraktas som ett djupt horisontellt kamratskap (Anderson 1993, 21-22; Shaw 1997, 27).  

Det är relativt vanligt att betrakta begreppet ”nation” nästan som synonym till ”nationalstat”, i 

synnerhet när det gäller stater som anses vara relativt homogena. Castells gör en skillnad mellan 

nationer och stater. Han anser att nationalism och nationer har ett eget liv och är oberoende av 

statsstatus. Dagens nationalism handlar inte nödvändigtvis om att bygga en egen nationalstat utan 

den har en mer kulturell än politisk prägel. Nationer och nationalstater är inte historiskt begrän-

sade till den moderna nationalstaten. Han talar om nationer utan stater (t ex Quebec), stater utan 
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nationer (t ex Sydafrika), flernationella stater (t ex Belgien), ennationsstater (Japan), kluvna nat-

ionalstater (Korea) och nationer uppdelade på olika stater (t ex situationen i Bosnia-

Herzegovina). Medborgarskap är således inte alltid lika med nationalitet (Castells 2000,43-46,64-

65). 

Det finns föreställningar om vad som karaktäriserar en nation samt hur en nationell kultur kan 

definieras och institutionaliseras. En nation bör innehålla följande verktyg: ett nationellt språk, ett 

kulturarv, ett gemensamt öde och framtid, en nationell folkkultur, en nationell karaktär, ett galleri 

av hjältar och skurkar, omistliga nationella värden, en nationallitteratur, en nationell smak och 

natur, en bestämd symboluppsättning och emblematik från flagga till nationalsång. För att skapa, 

samla in, vårda, förvalta och förkovra detta arv behövs en rad institutioner (Löfgren 1993, 86). 

Nationalism skiljer sig från land till land men använder alltid samma typer av symboler och verk-

tyg. De flesta verktygen kan användas även av nationer enligt Castells definition. 

Schlesinger presenterar Meluccis lista för konstitutiva egenskaper för en kollektiv identitet. Ett 

kollektivt medvetande, ”Vi”, definieras, åtminstone delvis, genom att utestänga ”Dom”. Själv-

känslan konstrueras och rekonstrueras genom användningen av gemensamma kulturella tecken. 

Dessa processer sträcker sig över tid och rum. De innefattar både minne och glömska på det sät-

tet, att olika versioner av den gemensamma historien blir avgörande för kollektivets självförstå-

else. Det som uppfattas som typiska nationella drag är ett resultat av en synnerligen selektiv pro-

cess. Exempelvis i Europa är kollektiva identiteter förankrade i specifika nationalstater men det 

finns även kollektiva identiteter i diaspora (Schlesinger 1997, 68; jmf Castells uppdelade nation-

er). 

Enligt Castells är språket viktigt för själverkännandet och kan upprätta en osynlig nationell 

gräns (Castells 2000, 66). Det är kanske värt att påpeka att ett administrativt språk inte behöver 

vara synonym till ett nationellt språk. Ett nationellt språk har dubbla funktioner. Det försvarar 

och drar gränser utåt samtidigt som det skapar integration inåt. Det nationella språket speglar 

nationens ande och måste därför standardiseras. Det kan anses gälla både nationer och national-

stater. Det nationella språket kan kallas för en dialekt med armé när nationen sammanfaller med 

nationalstaten. Det administrativa språkets huvudsakliga syfte däremot är att underlätta det byrå-

kratiska samarbetet mellan olika institutioner (Anderson 1995, 62; jmf Derrida 1999 och den an-

dres enspråkighet). I den meningen handlar det om ett maktspråk, men makthavarna i det fallet är 

inte intresserade av vilket språk medborgarna talar i vardagslivet.  
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Derrida (1999) skriver om den andres enspråkighet. Barnet ges ett språk av den andre och detta 

språk, modersmålet, ska vara det enda möjliga språket för barnets egen identitet. Vad händer när 

det egna språket inte är ens eget? Derridas modersmål är franska, ett språk som hör till de franska 

fransmännen som bor i Frankrike. Derrida däremot är en judisk fransk medborgare från det kol-

oniala Algeriet. En liknande situation kan uppstå för barn födda i Sverige med en eller två icke-

svenska föräldrar. Ett språk, ett modersmål är aldrig eget eller naturligt för att det alltid är inlem-

mad i ett politiskt och kulturellt system med regler och institutioner. Modersmålets renhet över-

vakas samtidigt som det är omöjligt att uppnå denna renhet. Idealet behövs för att konsten att 

behärska språkets finesser och regler har betydelse för ens identitet. Språket är en plats för både 

skapandet av identiteter och motstånd. Att språket både är och inte är ens eget, är både en be-

gränsning och en möjlighet. 

Det nationella språket marginaliserar de andra talade språken i landet. Även om det finns en 

möjlighet att delta i undervisning i skolan på dessa språk försvagas de genom den växande onyt-

tigheten och organiserade marginaliseringen. Derrida berättar att arabiska undervisades som ett 

främmande språk i Algeriet. Ytterst få elever ville lära sig arabiska trots att det var majoritets-

språk i området.  

 

”Förbudet härrörde från ´utbildningssystem`, som man sedan en tid tillbaka säger i Frankrike, 
utan leende och oro. … med tanke på det då pågående försvinnandet av arabiskan som offici-
ellt, vardagligt och administrativt språk, så var alltjämt skolan den enda tillflykten; och i sko-
lan att lära sig arabiska, men som ett främmande språk; som ett slags främmande språk som 
den andres språk. … För mig var det grannens språk.” (Derrida 1999, 53). 
”Det är mot bakgrund som denna grund som den av den andre påtvingade enspråkigheten ver-
kar, här påtvingad av en suveränitet som till sitt väsen alltjämt är kolonial och som kuvade och 
okuvligt söker reducera språken till det Ena, det vill säga till det homogenas hegemoni.” (ibid., 
55-56). 

 

Att man som i Sverige använder begrepp som ”hemspråksundervisning” eller ”språklig särart” 

kan också vara ett sätt att bekräfta det nationella språkets, svenskans, position som norm och för-

visa de onyttiga hemspråken i marginalen.   

Den moderna staten kräver fasta gränser och medborgarskap. När staten garanterar människors 

kulturella identitet måste kulturen kodifieras och fastslås. Det ska upprättas fasta, tydliga gränser. 

Minoriteter skapar oreda och förvirring i kategorierna. De hotar den tidigare nämnda samman-
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hållningen och homogeniteten som behövdes för reformerna. Människor som lever i två världar 

förväntas lida av allvarliga identitetsproblem. Eriksen skriver:  

 
”… varför skulle det vara så viktigt för en människa att ´ha en kultur`? Man talar om psykolo-
giska behov av stabilitet och sociala behov av grupptillhörighet, men det är sällan sådana på-
ståenden beläggs. Dessutom finns det ingen anledning att anta att eventuella psykologiska och 
sociala behov bara kan tillfredsställas genom att var och en ´har en kultur`. Det är uppenbart 
att det största problemet för dem som ´lever i två kulturer` ligger i att en samlad offentlighet 
avkräver dem en kulturell identitet.” (Eriksen 1999, 61, min kursivering). 

 

Ideologier om nationer och ett gemensamt kulturarv skapar en känsla av gemenskap men också 

bidrar till att legitimera en bestämd politik och maktstruktur. Enligt Castells är de flesta moderna 

nationalstater byggda på förnekelse. Det som förnekas är vissa delar av historisk och kulturell 

identitet. Det som framhävs är i stället en identitet som bättre stämmer med intressen hos de soci-

ala grupper som dominerar vid statens begynnelse (Castells 2000, 279; jmf Barthes 1993 om den 

borgerliga klassen som i vissa fall smält samman med nationen). Kunskap och makt samverkar, 

hur man exempelvis skriver nationens historia är en selektiv process.   

Enligt Eriksen är grupptillhörighet situationsbetingad och relationell. De påstådda nationella 

särdragen är oftast varken särskilt representativa eller exklusiva. Gruppbildningen kan bara ske 

genom upprättandet av gränser, men vad som avgränsas är alltid en öppen fråga. Det är inte 

självklart att nationer eller etniska grupper är mera korrekta, objektiva eller sanna än andra exem-

pelvis yrkesgrupper, kön, släktskap, samhällsklass, hårfärg o s v. De symboliska gränserna håller 

kategorierna rena och ger kulturen dess unika betydelse och identitet. En grupps inre samman-

hållning är till en stor del beroende av yttre press eller hot. Både Eriksen och Hall refererar till en 

metafor av Mary Douglas som talar om matter out of place, d v s det som inte ingår i en kultur är 

”smuts” (Eriksen 1999, 31-33, 59-60; Hall 1997, 236). ”Smuts” är det som finns på fel plats, det 

som skakar invända föreställningar. Om man inte längre vet vem som är svart hur kan man vara 

säker på vem som är vit? Om den vita hudfärgen inte längre kan fastställas vad händer då med 

den symboliska vitheten?  

 

”Vi” och ”Dom”: att vara eller icke vara modern …? 
 

Ur en kulturteoretisk synpunkt verkar det vara så att den moderna människan endast har lyckats 

förneka den egna kulturen. Som tidigare nämnts har moderniteten starka västerländska rötter. Om 
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modernitet betyder att vara höjd över kulturen, betyder det i praktiken att den västerländska kul-

turen upphöjs till en norm som omfattar hela mänskligheten. Moderniteten upphör således att 

vara en kulturform bland andra kulturer, precis på samma sätt som det vita inte betraktas som en 

hudfärg bland andra hudfärger. Val av ord, ”vit”, ”utveckling” och ”modernitet”, förstärker posi-

tiva konnotationer. Kan en svart afrikan då vara modern? Om man följer Mohammadis (1997) 

och Fanons (1995) resonemang skulle man kunna säga att den svarte kan bli modern endast ge-

nom att införliva den vita vitheten, vilket per definition är omöjligt. Ju mera svarthet desto 

mindre modernitet. Det är kanske därför man ofta anser att modernitet är särskilt utmärkande för 

de nordiska länderna. Det är ju där även de vitaste av alla vita finns. 

Modernitet kan betraktas som en myt där man har tagit utvalda delar av europeiskhet och vit-

het och investerat dessa delar i skapandet av nya betydelser. Myten kan sedan användas för att 

förmedla ett politiskt budskap och få maktförhållanden att framstå som ”normala”. Nationalstaten 

är delvis en produkt av moderniteten. Hur en nationell identitet skapas är en selektiv mytbildande 

process som omfattar både inneslutning och uteslutning (massornas nationalisering, men vem får 

tillhöra massan?). Om man anser att Sverige är det modernaste av alla moderna länder framhäver 

man den nationella särarten, det som tros vara utmärkande just för den svenska kulturen – som 

enligt logiken inte anses vara kultur. Om jämställdhet och demokrati är synnerligen moderna vär-

deringar kan en modern människa per definition inte vara en rasist. Å andra sidan har modernite-

ten framför allt västeuropeiska (vita) rötter. Kan denna paradox leda till en form av positiv själv-

presentation och nekande av rasism? 

Globaliseringen har påverkat moderniteten på olika sätt. Tidigare kunde man använda den 

tidsskillnad som var knuten till rumsliga avstånd för att förklara alla andra olikheter men nu har 

denna förklaringsmodell upphävts. Upplysningens lineära tidsuppfattning och tron på evolution-

ism håller på att förändras. Med ökad globalisering har tid- och rumsskillnaden upphävts och 

därmed behövs nya förklaringsmodeller (Ekecrantz 1998, 45). Enligt Giddens intensifierar globa-

liseringen sociala relationer och skapar länkar över tid och rum på det sätt att lokala händelser 

formas av händelser som äger rum långt borta och tvärtom. Det handlar om en dialektisk process 

där lokala förändringar är en del av globalisering. Nationalstaten har blivit för liten för att lösa 

livets stora problem och för stor för att lösa de små problemen. Å ena sidan underkräver militär-

teknisk utveckling och miljöfrågor nationalstatens förmåga att stå ensam. Transnationella storfö-

retag har idag stor ekonomisk makt och de kan påverka politiken både i sina hemländer och i 
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andra delar av världen. De har större budget än de flesta nationer (Castells 2000, 272, 274; Gid-

dens 1997, 19-29).  

Å andra sidan finns det inom nationalstater underkuvade minoriteter som vill kräva omför-

handling av det historiska nationsfördraget. När staten försöker upprätthålla sin legitimitet börjar 

den decentralisera delar av sina befogenheter till lokala och regionala politiska institutioner. Lo-

kal eller territoriell autonomi stärker territoriella dominerande eliter och utarmar de sociala grup-

per som inte är representerade i dessa autonoma institutioner. Detta kan leda till ett försök att 

bredda den sociala och demografiska basen för sin (utstötta) identitet. En annan möjlighet är en 

tillstärkning av sin egen utstötta identitet, vilket innebär att de utstötta utstöter utstötarna och av-

visar integrationen. Minoriteter vänder sig ofta helst till staten och inte till de lokala institutioner-

na för att få sina rättigheter erkända och intressen försvarade (Castells 2000, 283-284). Överfö-

ring av makt till de lokala aktörerna kan således fördjupa nationalstatens legitimitetskris och or-

saka tribalism.  

Den nya nationalismen skiljer sig från den klassiska integrerande nationalstaten som försökte 

ena olika kulturella aspekter till en enhet. Den nya nationalismen har tendenser att vara etniskt 

exklusiv, d v s den utesluter grupper som inte passar in. Den speglar både historisk pluralism och 

multietnicitet och nya mönster som är formade som ett resultat av migration och kulturell föränd-

ring. Även om etniska identiteter verkar vara viktiga existerar de jämsides med andra delvis kon-

kurrerande former av identitet som kretsar kring religion, kön, ras, klass, yrke eller livsstil. Idén 

om ett nationellt samhälle in den gamla meningen har förlorat mark samtidigt som idéer om ett 

globalt samhälle med varierande lokala former av identiteter har vuxit fram. Det globala sam-

hället har inga gemensamma värderingar, trossystem eller institutioner på samma sätt som tradit-

ionella nationalstater utan det ska snarare förstås som ett fält och inte som ett system (Shaw 1997, 

29-32). Schlesinger talar om neo-tribalism som är resultat av den nya ontologiska osäkerheten. 

De nya ”folkstammarna” är skapade mera som begrepp än som integrerande sociala grupper där 

egna individuella handlingar fungerar som en kollektiv vilja, d v s inte den centrala makten som 

staten har. Etno-nationalism är en form av neo-tribalism och det handlar om sökandet efter starka 

sociala kontakter och samhörighet (Schlesinger 1997, 69). 

Nationen har varit det viktigaste rummet för den journalistiska diskursen. Även det lokala pla-

ceras i regel i en nationell kontext. Detta sker trots ökad globalisering och transnationalisering. 

Ett beroende av de nationella politiska och byråkratiska systemen kan betyda att journalistiken 
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inte kan fungera som ”tredje statsmakt” för att både politisk, administrativ och ekonomisk makt 

utövas på andra nivåer och platser. Journalistiken kan då överta statsmaktens funktioner och 

textualisera nationalstatens demokratiska funktioner. Den utgör den huvudsakliga platsen för po-

litisk deltagande. Under högmodernismen med 1950-talet som höjdpunkt var det möjligt att vara 

”objektiv”. I offentligheten fanns det ingen klyfta mellan samhällseliter och folket och därför 

utgjorde journalistikens nära knytning till eliter inget större problem (Ekecrantz 1998, 52-54). 

 

2.5 Nyhetsproduktion och etniska minoriteter 
 

Det som kännetecknar nyhetsgenren är egenskaper som aktualitet och formatets förutsägbarhet. 

Ett nyhetsprogram eller en dagstidning är alltid sig lika. Nyheternas innehåll är fragmentariskt, 

intressant, faktabaserat och osystematiskt. En nyhet är inte bestående utan varar en kort tid och 

ersätts av nya nyheter. Nyheterna handlar oftare om det som eliten säger om en viss händelse än 

om själva händelsen (McQuail 1995, 215, 265-269). van Dijk tar upp de politiska, ekonomiska 

och symboliska (journalister, akademiker, lärare, forskare o s v) eliternas betydelse i mediedis-

kurs. Med eliter menar han samhällsgrupper som har speciella maktresurser och en viss kontroll 

över andra människors handlingar och tankar. Denna kontroll kan vara implicit men också expli-

cit vilket innebär att kontroll övas genom beslutsfattande, talakter, diskursiva genrer (order, råd, 

analyser, prognoser o s v) och andra typer av handlingar som påverkar människor. Denna kontroll 

sammanfaller vanligtvis med eliternas egna intressen och preferenser.  

Makteliter har särskilda symboliska resurser. De kan påverka den allmänna opinionen anting-

en medvetet eller omedvetet. Deras aktiviteter är intressanta för nyhetsmedier. Ekecrantz talar om 

den mediala demimonden där den förhärskande sysselsättningen är just Pratet (de diskursiva gen-

rerna). Eliterna presenterar sina diagnoser och prognoser till den rutinmässiga journalistiseringen 

av andra diskurser. Dessa eliter talar också ofta om sig själva. Eliterna fungerar både som subjekt 

och objekt i den mediala halvvärlden, och deras makt är på många sätt symbiotisk med mediernas 

makt. Medierna fungerar som ett socialt och politiskt mellanrum där samhället inrättas som soci-

alt faktum. Demimonden är en eterisk värld som konstituerar sig på nytt kontinuerligt och där 

gränserna mellan olika aktörer inom kollektivet allt mer suddas ut. Journalister, exempelvis, an-

vänds flitigt som experter i olika frågor. Medierna har gått från att vara en arena för olika sam-

hällsintressen till att vara en aktör av egen kraft. Makten genereras allt mer inne i mediesystemet 
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och denna makt utövas sedan mot andra institutioner och mot allmänheten som förvandlats till 

publik (Ekecrantz 1996, 292-296). Inom diskursteorin anses kunskapen och makten vara sam-

manlänkade. Vems kunskap som räknas som kunskap är fråga om makt.  

Eliterna kan definiera vilka situationer, problem och agendan som är betydelsefulla. Deras 

opinioner är välkända, vilket inte innebär att allmänheten alltid håller med deras opinioner, men 

dessa elitgrupper har resurser för övertalning och kan tränga ut andra alternativa opinioner och 

diskurser (Dijk 1993, 44-45, 245-247). Personer ur dessa eliter är journalisternas huvudsakliga 

källor. De anses allmänt vara mera värdefulla, objektiva och trovärdiga än representanter ur mi-

noriteter som oftast har låg status och saknar både politisk och ekonomisk makt. Nyhetsprodukt-

ionens strukturella förutsättningar bekräftar och legitimerar således samhällseliternas maktposit-

ion gentemot etniska minoriteter.  

van Dijk (1993) skriver om institutionella och diskursiva processer som styr textproduktionen. 

Han tar upp faktorer som redaktionernas etniska sammansättning, professionalism, nyhetsvärde-

ringar, samtalsämnen och hur dessa påverkar journalisternas sätt att uppfatta och skriva om et-

niska minoriteter, diskriminering och rasism. Han tar också upp de olika eliternas betydelse i re-

produktionen av rasistiska ideologier. Journalisten kan omedvetet agera som megafon till myn-

digheter. Av praktiska skäl är myndigheterna journalisternas huvudsakliga källor när de skriver 

exempelvis om flyktingar. Kommentarerna behandlas som fakta, som kunskap som en statlig 

institution har, och inte som den intervjuade personens egna åsikter. Man ifrågasätter sällan käl-

lornas saklighet, opartiskhet eller ens val av ord och uttryck. Reportern kan omedvetet använda 

samma ordval och uttryck som de intervjuade myndigheterna, vilket kan leda till att slutresultatet, 

texten, blir allt annat än neutral. Om journalistiken gått från att vara en arena till att vara en aktör, 

måste det betyda att journalistiken gått från att vara granskaren till att vara en dem som borde 

granskas. 

En viktig faktor i nyhetsproduktionen är redaktionernas sammansättning. De flesta journalister 

i västvärlden är vita. Journalisterna har ofta endast sporadiska kontakter med minoriteter i var-

dagslivet och därmed en ganska ytlig och stereotypa bild om minoriteternas behov och situation, 

vilket oundvikligen påverkar reportrarnas sätt att skriva. Om minoritetsjournalister anställs över-

huvudtaget förväntas de skriva enbart om minoriteter och deras problem. De uppnår sällan chefs-

positioner vilket ger dem små möjligheter att påverka sina uppdrag och sin arbetssituation. De är 

mera beroende av gällande nyhetsvärden och chefernas attityder mot minoriteter. De får sämre 
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information om kompetenshöjande utbildningar och karriärmöjligheter. Minoritetsjournalister 

uppfattas även ofta som mera partiska, mindre kompetenta och trovärdiga än sina vita kolleger i 

rapportering om etniska frågor. Redaktionerna tror också ofta att publiken skulle ha svårt att ac-

ceptera för många minoritetsjournalister (Dijk 1993, 244-245; Corea 1995, 349). Catomeris 

(1998) skriver i boken Mörk magi i vita medier om etnisk enfald på svenska redaktioner. Han 

hänvisar till en studie som utfördes inom ramen för Europarådskampanjen Ungdom mot rasism. 

Trots den låga svarsfrekvensen, runt 50 procent, gav enkäten en indikation på redaktionernas et-

niska sammansättning. På redaktionerna fanns det 5-10 procent invandrare. Av dessa hade cirka 

70 procent ett svensktklingande namn.  

En annan viktig faktor är insamlandet av nyheter. En händelses nyhetsvärde bestäms av fak-

torer som närhet, klarhet, relevans, harmoni, personifikation, negativa händelser, signifikans, 

dramatik och intensitet (McQuail 1995, 271). Ju större kulturell närhet desto större möjligheter att 

händelsen blir en nyhet. Hög relevans kan dock väga tyngre än brist på kulturell närhet. Harmo-

nin spelar på publikens förväntningar. Det handlar om händelser som publiken ser fram emot (t 

ex kungliga bröllop) eller som den förväntar sig att se (t ex våld under fotbollsmatcher). Negativa 

händelser som olyckor, katastrofer, mord eller skandaler bjuder ofta på dramatik. Personalisering 

är en viktig tendens i massmedierna. Det är vanligt att ge detaljerad information om personliga 

egenskaper som ålder, yrke, utseende, hemort. Det kan skapa en illusion om närhet. I nyhetsskap-

ande använder journalisterna inte endast kulturellt bestämda definitioner utan de anpassar även 

nya situationer till gamla strukturer som exempelvis existerande kategorier om ond och god 

(Bird, Dardenne 1997, 345-346). Resultatet blir att betydelsekartan uppfattas som naturligt och 

sunt förnuft. 

Viktiga egenskaper i mediediskurs är samtalsämnen, citat och nyhetsscheman. Det finns fyra 

ofta förekommande tendenser i nyhetsrapporteringen (Corea 1995, 347-348). Vita män dominerar 

de flesta makthierarkier och eliter, därför kan de förväntas dominera medierna både som källor 

och som producenter. Vita kvinnor tjänar mindre än de vita männen och har mindre politisk makt. 

De kan därför förväntas ta mindre plats än männen i mediediskursen. Män ur etniska minoriteter 

har mindre makt, lägre inkomster och status än vita män. Kvinnor ur etniska minoriteter har 

mindre makt och pengar än alla andra tre grupper. De kan förväntas vara den osynligaste gruppen 

och beskrivs också ofta som offer medan deras män gärna beskrivs som förövare. Etniska frågor 

tas gärna upp som invandring med tillhörande hotbilder. Kriminalitet är ett populärt tema, i syn-
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nerhet ”etniska” brott som knarkhandel, prostitution, stöld, våld o s v. Man framhäver gärna kul-

turella skillnader, religiös fundamentalism och andra egenskaper som man associerar till omoder-

nitet och underutveckling. Diskriminering eller rasism beskrivs som beklagliga fenomen men 

minoriteterna anses ofta själva vara skyldiga till sitt elände (Dijk 1993, 248-251). Det finns även 

en rad ämnen där man gärna tonar ner etniciteten. Sådana ämnen är exempelvis sportnyheterna.  

Exempelvis i brottsnyheter står förövarnas etniska bakgrund ofta i förgrunden och eventuella 

sociala faktorer, arbetslöshet, fattigdom, utanförskap och diskriminering ignoreras eller göms i 

bakgrunden. Corea har ett exempel på två liknande fall. En vit medelklassman våldtog och dö-

dade en vit medelklasskvinna. Om så sker måste det finnas acceptabla förklaringar. Kvinnan 

måste ha provocerat honom på något sätt. Liknande kommentarer dök inte upp när en svart man 

våldtog och misshandlade en skötsam, vit kvinna. Presuppositionen är att vita medelklassmän 

inte dödar vita medelklasskvinnor, och om så sker har något extraordinärt skett. Att döda är där-

emot en väsentlig del av svartheten (Corea 1995, 351-353) Negativa händelser med en etnisk 

koppling står också oftare i löpsedlar, inte eventuella sociala förklaringar eller diskriminering 

som kan ligga bakom händelsen.  

Hur journalisten behandlar citat avslöjar hur citaten värderas, vad som är journalistens åsikt 

om källans trovärdighet och status. Reportern kan presentera citatet exempelvis med hjälp av 

värdeladdade verb eller modaliteter. Om vissa attityder som den intervjuade uttrycker placeras i 

citationstecken, visar journalisten att han/hon tar avstånd från det påstådda (Dijk 1993, 252-253). 

Representanter ur etniska minoriteter citeras mera sällan och oftast bara i samband med etniska 

konflikter, kriminalitet eller sociala problem. Deras åsikter balanseras dessutom vanligtvis med 

vita röster men inte tvärtom, vilket också visar vems kunskap och makt som dominerar. Citaten är 

en viktig del av nyhetsrapportering och vilka citat som väljs kontrolleras av redaktionerna själva. 

Eftersom redaktionerna själva kan bestämma över citaten kan de anses representera tidningens 

allmänt accepterade värderingar.  

Nyheter har enligt van Dijk en hierarkisk struktur som består av rubrik, ingress, händelse, 

bakgrund, verbala reaktioner och kommentarer. Vissa delar är obligatoriska och vissa förekom-

mer endast i längre rapporter. Hur man organiserar dessa kategorier i en text eller vilka kategorier 

som utelämnas visar journalisternas nyhetsvärden, vad som anses vara viktigt eller mindre viktigt 

(Dijk 1993, 251). Den verklighet som presenteras i massmedier är kulturellt organiserad i olika 

kategorier. Människor sätts i olika kategorier och betraktas som exempel av dessa kategorier. 
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Läsarens relation till dem blir därmed mycket enklare. Hur läsaren uppfattar en person beror på 

vilka egenskaper som givits kategorin i fråga. Hur dessa kategorier fungerar, avslöjar de ideolo-

giska strukturerna som finns inom diskursen. Det intressanta är vilka egenskaper som dyker upp, 

hur ofta och på vilket sätt som kategorierna nämns (Fowler 1991, 91-93). 

Puritansk etik, övertygelse om det hårda arbetets välsignelse och medelklassvärderingar fun-

gerar som en form av sunt förnuft som har en stor betydelse när man avgör huruvida ett nyhetsin-

slag är balanserad och opartisk eller inte. Det är vanligt att minoritetsjournalister uppfattas som 

mindre objektiva och mera partiska. Etniska minoriteter har ju mera kultur. ”De andra” måste 

balanseras med vita representanter men inte tvärtom. Det handlar om en ideologisk konsensus 

inom nyhetsproduktionen där sunt förnuft ofta får en position av sanning och ger påståenden en 

vetenskaplig aura. Minoriteterna har blivit mera synliga i massmedier men det handlar om vissa 

personers individuella framgång. Som grupp har de inte samma möjligheter som de vita (Camp-

bell 1995, 16-21; Corea 1995, 357-358).  

 

3	  Metod	  
 

Jag presenterar Fowlers lingvistiska verktyg, de ideationella och interpersonella funktionerna, 

som sedan kommer att användas i mina textanalyser. Som ett visuellt verktyg kommer jag att 

använda semiotik. I detta kapitel redogör jag också hur jag kommer att gå till väga i mina ana-

lyser. 
 

3.1	  Lingvistiska	  verktyg	  
 

Fowler presenterar en rad lingvistiska verktyg som kan användas i textanalyser. Han följer Hal-

lidays lingvistik med vissa modifieringar. Enligt Halliday har språket tre olika funktioner. För det 

första har språket en representativ (ideational) funktion, d v s man beskriver verkligheten som 

man själv ser den. För det andra används språket för att kommunicera med andra, vilket Halliday 

kallar för interpersonell funktion. Skillnaden mellan dessa två är inte vattentät men värt att göras 

för att de har sina specifika lingvistiska egenskaper. Den tredje typen är själva textproduktionen, 

textuell funktion, som skapar länkar mellan språket och talsituationen och gör därmed diskursen 
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möjlig (Fowler 1991, 69). Jag kommer i mina analyser att använda främst de verktyg som hör till 

ideationella och interpersonella funktioner. Den textuella funktionen, d v s villkor för nyhetspro-

duktion, har diskuterats i det föregående kapitlet och kommer inte att tas upp här.                    

 

Ideationella funktioner  
 

Transitivitet är en av de ideationella funktionerna. Begreppet transitiv används här i något avvi-

kande betydelse. I vanliga fall talar man om transitiva eller intransitiva verb beroende av om ver-

bet har ett objekt eller inte. Halliday däremot anser att transitivitet är grunden till alla representat-

ioner. Transitivitetet visar hur man analyserar och strukturerar verkligheten. Det finns olika sätt 

att beskriva samma situation och hur man väljer att lägga sina ord avslöjar eventuella ideologiska 

aspekter. Nyhetstexter visar ofta ett klart samband mellan transitivitet och ideologi. Ett effektivt 

sätt att undersöka transitivitet är att titta på vilken typ av verb som valts och om verbet är i aktiv 

eller passiv. Satsens predikat visar vilken typ av handling det är frågan om och vilka agenter som 

kontrollerar händelsen. Ett predikat kan syfta på processer, aktiva handlingar eller tillstånd (Fow-

ler 1991, 71-74).  

Processer och handlingar har en anknytning till olika typer av förändringar som sker i verklig-

heten. Verben kan handla exempelvis om rörelse, förstörelse, förbättring, utveckling. De kan vara 

antingen transitiva eller intransitiva i traditionell betydelse. Intransitiva verb beskriver ofta oav-

siktliga eller okontrollerbara processer. ”Att dö” är exempelvis en sådan process medan ”att 

döda” är en aktiv, transitiv handling som har både en förövare och ett offer. Vissa verb eller ad-

jektiv beskriver ett tillstånd, d v s det sker ingen specifik rörelse eller förändring. Handlingar, 

processer och tillstånd kan vara materiella vilket betyder att de syftar på någonting fysiskt, synligt 

och konkret. De kan också vara mentala, då subjektet exempelvis bestämmer, tvekar eller dröm-

mer. Det kan även handla om en verbal handling (t ex att kritisera) eller om en verbal process (t 

ex att gräla) (ibid., 75-76). Deltagarna i de transitiva påståendena kan delas i olika aktörer. Den 

som gör någonting kallas för en agent. De som blir påverkade av handlingen kan delas i två grup-

per: objekt och patient. Objekt syftar på en fysisk entitet som blir påverkat på ett materiellt sätt av 

en handling eller en process. Begreppet patient däremot syftar på ett levande väsen, människor 

eller djur, som påverkas på något sätt. Till sist måste man också ta hänsyn till omständigheterna 

som visar när och var någonting sker.  
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När man analyserar transitivitet måste man ta hänsyn till syntaktiska förändringar som görs. 

Ett påstående är en grundläggande syntaktisk enhet, ett sätt att organisera ord och fraser. Syn-

taxen visar vilka alternativa uttryckssätt som är möjliga, vilka variationer som språkets struktur 

tillåter. Sättet att bygga upp en mening avslöjar hur talaren värderar olika saker, vad som finns på 

förgrunden eller bakgrunden, vad som är närvarande eller frånvarande (ibid., 77-80). I en aktiv 

mening ligger fokus på agenten som också är ansvarig över det som sker. I en passiv sats kan 

agenten raderas helt eller fokus flyttas på patienten i stället. Ansvarsförhållanden blir osäkra och 

luddiga. Deagentialisering betyder att man tar bort agenten. Den frånvarande agenten kan vara 

antingen okänd, immateriell eller kan hittas i kontexten, d v s att läsaren förväntas förstå vem 

som agenten är. Agenten är då närvarande som en presupposition. Det sker ofta i samband med 

myndigheter eller organisationer. Nominalisering är ett annat sätt att förvandla en aktiv mening 

till en passiv. Predikatet görs om till substantiviska uttryck, vilket innebär att agenten försvinner. 

Nominaliseringar och deagentialiseringar används ofta i rubriker för att de är korta och koncisa. 

Nominaliseringar ger stora möjligheter till mystifiering och reifikation. I reifikation förvandlas 

processer och kvaliteter till opersonliga, livlösa ting som kan räknas och ägas. Det mest kända 

exemplet är nog från den franska revolutionen: ”fraternité, egalité, liberté”. 

En annan ideationell struktur är ordförrådet som är mera än bara en ordlista. Även ordförrådet 

har sin egen struktur. Fowler betraktar ordförrådet mera som en karta än som en lista. Ordets in-

nebörd kan delas i en referens och en betydelse (ibid., 80). Referens är förhållandet mellan ett ord 

och en aspekt som finns i den materiella eller mentala verkligheten, t ex förhållandet mellan ordet 

”hund” och min pappas lapphund, Neri. Detta förhållande existerar bara när språket används, det 

ingår inte i ordets verkliga innebörd. En hund är en hund även om man talar om en chihuahua, 

dobermann, pudel eller mastiff. Betydelse däremot syftar på förhållandet mellan orden och inte 

mellan orden och verkligheten. För att veta vad någonting är, måste man också veta vad den inte 

är. Fowler använder Saussures term ”värde” för att illustrera detta förhållande (ibid. 81). Värdet 

av ett femkronorsmynt fastläggs inte bara genom penningvärdet, d v s vad man kan köpa med 

myntet, utan även genom dess aritmetiska förhållande till andra mynt, d v s att det finns även en 

tia, en krona, en femtioöring. Detta innebär också att ordets innebörd inte är beroende av dess 

utseende. Myntets utseende i sig säger ingenting om dess värde. På samma sätt kan man inte veta 

att det långa finska ordet ”mustaviinimarjatiivistemehulaatikko” betyder en kartong koncentrerad 

svartvinbärssaft (ett litet föremål) och att det korta ordet ”talo” betyder ett hus (ett stort föremål). 
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Orden kan organiseras enligt samma princip som mynten. Ordens betydelse eller värde beror på 

dess plats i systemet, dess förhållande till andra ord. En hund är inte en abborre eller en männi-

ska. Alla orden kan delas i olika kategorier, underkategorier och underkategoriers underkatego-

rier. 

Betydelserelationerna visar att språket och dess ordförråd är ett strukturerat system. Dessa re-

lationer bildar en karta som människorna använder för att orientera sig inom systemet. Ordförrå-

det kan anses vara en representation av en verklighet för en kultur, d v s hur man uppfattar verk-

ligheten utifrån kulturens ideologiska behov. Ett ord kristalliserar och normaliserar den valda 

verklighetsbeskrivningen. Ordförrådet gör detaljerade distinktioner mellan olika kategorier och 

sorterar våra erfarenheter (ibid. 82). Sveriges befolkning kan t ex delas i två olika huvudkatego-

rier: infödingar och invandrare. Infödingarna kan sedan delas i olika underkategorier. Förutom 

svenskar finns det olika minoriteter som funnits här sedan urminnestider som exempelvis samer, 

tornedalsfinnar och romer. Är dessa minoriteter svenskar? Eller svenska medborgare? Vad menas 

med andra generationens invandrare?  De är egentligen inga invandrare eftersom de aldrig in-

vandrat utan är födda här. Om man däremot med en inföding menar en person vars släkt bott i 

landet hundratals år kan de inte betraktas som infödingar heller. Hur många århundraden måste 

man ha bott här för att bli betraktad som inföding? Ordförrådet har således en avgörande bety-

delse i reproduktionen av ideologi. De använda begreppen avslöjar vem som tillhör ”Oss” och 

vem som är en av ”Dom”.  

Två lexikala processer är särskilt viktiga om man vill analysera diskriminering. När relexikali-

sering sker introduceras ett nytt begrepp för att visa att man kommit på ett helt nytt koncept. Ett 

exempel skulle kunna vara det byråkratiska miraklet där Invandrarverket blev Migrationsverket. 

När det finns ett stort antal kvasi-synomer för vissa typer av idéer eller entiteter, talar man om 

överlexikalisering. Det är ofta fråga om nedsättande uttryck, diminutiv (Winnie, Maggie), trivia-

liseringar eller uttryck som markerar ägarförhållande (hustru, älskarinna) (ibid. 81-85). Skandi-

navisk press använder inte tilltal ”Mrs”, ”Miss” eller ”Mr” utan man använder mera indirekta sätt 

att ange personens civilstånd. Man kan fråga sig om man inte gör det oftare med kvinnor än med 

män? Det kan också finnas tendenser att markera personens kön. Finland till exempel har nyligen 

fått en kvinnlig president och inte bara en president. På samma sätt kan man markera personens 

ursprung om hon inte är svensk, t ex genom eufemismen ”svenskfödd”. 
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van Dijk tar också upp olika typer av antydningar som t ex presuppositioner där man förutsät-

ter viss kunskap, opinion eller attityd. Han nämner också nominaliseringar och agentlösa me-

ningar. Ett annat sätt att antyda något är användningen av övertydlighet. Man ger läsaren mycket 

detaljerad information som egentligen inte är relevant för att förstå händelsen. Det finns också 

olika semantiska strategier som att hålla fasaden, att ha en positiv självpresentation och att kon-

trollera skapandet av intryck. Ofta använda knep är bl a nekande, att skylla på offret, att göra 

ofördelaktiga jämförelser, överlexikalisering och att ge sken av medgivande (Dijk 1993, 257-

263).  

 

Interpersonella funktioner 
 

Det interpersonella elementet handlar om sociala relationer och roller. Vanliga interpersonella 

verktyg är modalitet och talakt. Modaliteter uttrycker talarens attityder och kan delas i fyra typer: 

sanning, plikt, tillåtelse och önskvärdhet (desirability) (Fowler 1991, 85-87). Sanningsmodali-

teten visar talarens attityd till sanningshalten av det sagda. Om påståendets sanning inte ifråga-

sätts behövs det inget särskilt modalt verb. Modalitet kan också uttryckas med hjälp av ett adjek-

tiv eller adverb. Pliktmodalitet uttrycker det som talaren anser att borde göras. Tillåtelsemodalitet 

visar att talaren har en position att tillåta andra att göra någonting. Vanligaste uttrycken är att 

någon ”får” eller ”kan” göra någonting. Modaliteten önskvärdhet visar om talaren godkänner det 

som påstås. Den uttrycker ofta värderande adjektiv eller adverb.  

Ett annat interpersonellt element är talhandlingar eller talakter. Språk är också en praktik, en 

form av handling. När vi säger någonting, utför vi också en handling genom talet. En talakt är 

talade eller skrivna ord som uttrycker en handling. Fowler använder som ett exempel vigselsere-

monin (ibid., 87-90). En talakt är varken sann eller falsk utan fungerar enbart i sin kontext. 

Talhandlingar är invävda i ett nät av sociala konventioner som bildar vår verklighet och därför 

kan en analys av talakter visa hur samhällets idéer och regler är konstruerade. Talhandlingar an-

vänds inte enbart i rituella sammanhang utan tidningarna innehåller vanligtvis ett stort antal talak-

ter som presenteras som händelser. Det finns ingen konstant relation mellan den lingvistiska 

strukturen och dess semiotiska meningsfullhet utan i tolkningsarbetet måste man ta hänsyn till 

den kontext där språket används. Händelserna kan även ramas in på olika sätt, exempelvis med 
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hjälp av inledning och avslutning samt textens placering på sidan. Inramningen kan påverka läsa-

rens tolkning av budskapet. 

 

3.2	  Visuella	  verktyg:	  semiotik	  
 

Enligt Barthes har myten två semiologiska system som förutsätter varandra, dels det lingvistiska 

systemet, språket, dels själva myten, metaspråket, i vilket man talar om det första. Enligt Fiskes 

tolkning beskriver den första ordningen, denotationen, förhållandet mellan det betecknande och 

det betecknade inom tecknet. Det betecknande är tecknets fysiska existens, som t ex markeringar 

på papper eller ljud i luften. Det betecknade är den mentala föreställning till vilken det beteck-

nande hänvisar. Denna föreställning är en produkt av den kultur man lever i och det språk man 

talar. Förhållandet mellan det betecknande och det betecknade kallas beteckning. Denotationen 

beskriver också förhållandet mellan tecknet och referenten i den externa verkligheten. Denotat-

ionen är tecknets manifesta, uppenbara betydelse. När det gäller fotografier är denotation den 

mekaniska återgivningen på film (Fiske 1997, 66-67, 117-118, Barthes 1993, 115). Ordet ”tvätt-

stuga” till exempel denoterar en plats där man tvättar kläder.  

I den andra ordningen förs det lingvistiska systemet in i kulturens trossystem. Enligt Fiske är 

konnotation det samspel som sker mellan tecknet och användarens värderingar och känslor. När 

det gäller fotografier är konnotation den mänskliga delen av processen. Denotation är vad som 

fotograferas och konnotation hur det fotograferas, d v s val av tecken, kameravinkel, bländare 

och så vidare. Denotationens betecknande är konnotationens tecken. Enligt Fiske är konnotation-

er oftast specifika för en kultur och i den meningen godtyckliga. Konnotationer är ofta subjektiva 

och omedvetna, vilket kan leda till att man tolkar konnotativa värden som denotativa fakta (Fiske 

1997, 118-119). Samma tvättstuga kan fotograferas på många olika sätt. Barthes förklarar de två 

systemen på följande sätt: 
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Figur 1: Beteckningens två ordningar  
 1 Signifier 2 signified  

Language 3 Sign 

I SIGNIFIER 

  

II SIGNIFIED 

MYTH   

III SIGN 

 

(Barthes 1993, 115)       

  

”On the plane of the language, that is as the final term of the first system, I shall call the signi-
fier: meaning …; on the plane of the myth, I shall call it: form. In the case of the signified, no 
ambiguity is possible: we shall retain the name concept. The third term is the correlation of the 
first two: in the linguistic system, it is the sign; … I shall call the third term of myth the signi-
fication.” (Barthes 1993, 115, 117, ursprunglig kursivering men mina parenteser). 

 

Om jag förstått Barthes och Fiske rätt är denotationen, den manifesta betydelsen, mytens beteck-

nande. Det innebär att tecknet är historiskt förankrat och har ett eget värde så länge man rör sig 

på den denotativa nivån. Tvättmoské till exempel är en speciell tvättstuga i Rinkeby i 90-talets 

Stockholm. Den manifesta betydelsen är alltid komplett, men när den förs in i det mytiska syste-

met förvandlas den till en tom form och förlorar sin historia. Den utarmas och det enda som blir 

kvar är den bokstavliga innebörden. Fotografens sätt att avbilda tvättstugan speglar genrekon-

ventioner och hans uppfattningar om vad som intresserar läsarna, vilket i sin tur speglar kulturens 

värderingar och trossystem. Det handlar fortfarande om samma tvättstuga men nu har den blivit 

en spontan image, en föreställning som man vill förmedla till läsaren. Fotografens val av tecken 

visar vilken typ av människor som förväntas att bo i Rinkeby och på vilket sätt rinkebyborna an-

ses avvika från den outtalade normen. Tvättstugan har ännu inte blivit en symbol. Den har fortfa-

rande för mycket bokstavlig och omedelbar närvaro.  

Den historiska förankringen, som försvann när det lingvistiska systemet fördes in i det my-

tiska, absorberas nu av innehållet, mytens betecknade. Innehållet är historiskt och avsiktligt, en 

kedja av orsak och verkan, motiver och intentioner. Genom innehållet skapas en ny berättelse 

som är implanterad i myten. Det finns ett skäl till varför just denna specifika tvättstuga måste 

fotograferas: drottning Silvia. Det finns ett skäl till varför drottningen åkte till Rinkeby: en pris-

utdelning. Det finns ett skäl till varför hon ville besöka även tvättstugan: den är speciell. För att 

förklara varför den är speciell krävs det ytterligare en kedja av orsaker. Enligt Barthes är beteck-
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ningen, förhållandet mellan form och innehåll, själva myten (Barthes 1993, 121). Myt är kul-

turens sätt att begreppsliggöra någonting. Myt är en berättelse med vilken en aspekt av verklig-

heten förklaras. Betydelserna finns inte i själva texten utan produceras när text och publik sam-

verkar.  

Man kan lägga till en tredje aspekt till beteckningens andra ordning. Ett tecken blir en symbol 

när det genom konvention och bruk får en ny betydelse som får det att stå för något annat. En 

slöja är inte enbart en huvudbonad. Den symboliserar en religion och livsstil som upplevs an-

norlunda. Symboler kan enligt Fiske delas in i metaforer och metonymer. Metaforer arbetar para-

digmatiskt. De uttrycker det obekanta i bekanta termer och utnyttjar likheter och skillnader. Me-

taforens förmedlare betyder det bekanta i uttrycket och innebörd det obekanta. Metaforisk trans-

ponering sker när egenskaper hos förmedlaren (det bekanta) flyttas över till innebörden (det obe-

kanta). För att en transponering ska ske måste förmedlaren och innebörden vara tillräckligt lika 

samtidigt som de måste vara tillräckligt olika för att en jämförelse ska bli möjlig. Metaforernas 

funktion är att uppfostra läsaren att tänka på ett visst sätt. Klasskillnader till exempel upplever 

man ofta vertikala, uppifrån och ner. Det finns ingen naturlig koppling mellan hög social ställ-

ning, hög inkomst och hög moral men användningen av samma metafor är ett sätt att förmedla 

dominerande värderingar (Fiske 1997, 126-128). Vardagliga metaforer används ofta som ett sätt 

att skapa sunt förnuft. 

Metonymer låter en del stå för helheten, de visar en del av ett större sammanhang. De arbetar 

syntagmatiskt och förefaller mera realistiska. Det finns en närhetsrelation mellan delen och hel-

heten, läsaren rör sig i en bekant föreställningsvärld. En beskrivning av verkligheten är metony-

misk i den meningen att sändaren väljer vilken del av verkligheten som är värd att skildras. Valet 

av metonymer bestämmer hur resten av bilden konstrueras. Metonymer är effektiva förmedlare 

för att de är indikerande. De är en del av det de står för. Därmed blir godtyckligheten dold eller 

ignorerad. Myter fungerar ofta metonymiskt i det avseendet att ett tecken stimulerar läsaren att 

konstruera hela kedjan av föreställningar.  

En metonym och en myt är båda maskerade index som utnyttjar sanningsfaktorn hos ett natur-

ligt index. Maskeringen täcker godtyckligheten i valet av tecken (ibid, 130-134). Tvättstugan i 

Rinkeby är metonymisk i det avseendet att den är en del av det den står för.  Den är också meta-

forisk i den meningen att journalisten leker med likheter och olikheter. Tvättstugor brukar se li-

kadana ut överallt – även i Rinkeby men här har man lagt till vissa exotiska detaljer som passar 
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bra ihop med de exotiska invånarna. Det finns t ex klockor som visar tiden i Delhi och Santiago. 

”Realism” kan vara en metonymisk kommunikationsform, vilket kan leda till att man använder få 

metaforer. Metaforer är i första hand fantasieggande och inte realistiska. Även konnotationen kan 

sägas arbeta mera metaforiskt än metonymiskt  

Inom semiotiken kan man göra kommutationstest. Dess funktion är att identifiera skillnader 

eller utmärkande drag och definiera dessa skillnader. Testet görs genom utbyte av tecken. Enligt 

Fiske är olika alternativ hypotetiska inom nyhetsbilder. Fotografen kan avsiktligt hellre välja en 

grupp svarta än en grupp vita män. Men tolkningen av fotografiet innefattar insikten att det inte är 

vita män och inte är personer ur medelklassen (ibid., 148). 

 

3.3	  Tillvägagångssätt	  
 

För att kunna orientera sig i verkligheten behövs det en gemensam kognitiv karta och ett gemen-

samt språk. Men vad menas med begreppet ”gemensamt”? Begreppsbildningen är viktig för att 

den hjälper människorna att organisera och värdera sina erfarenheter. Att lära sig ett språk är att 

lära sig hur den kognitiva kartan fungerar. Kontexten har en viss betydelse. Det finns nämligen en 

skillnad om man lär sig svenska i Finland eller i Sverige. Språket är i stort sett detsamma men 

den kognitiva kartan är till en viss del annorlunda. Min tolkning av det svenska samhället påver-

kas naturligtvis av det faktum att jag inte är svensk. Denna negation, detta inte-vara, är både en 

belastning och en tillgång när man arbetar med diskursanalys. Det finns alltid en risk för aberrativ 

avkodning, att missförstå de använda tecknens betydelse. Det kan också vara svårt att uppfatta 

språkets alla nyanser. Å andra sidan kan det vara lättare att se hur den befintliga diskursen är 

konstruerad när den inte är helt självklar och naturaliserad. Det finns även en annan faktor som 

kan påverka mina tolkningar. Jag är, vad man i Finland brukar kalla, en ”rödingunge”. Min mor-

far överlevde inbördeskriget 1918 och han var röd. Den nationella diskursen har således aldrig 

varit helt naturaliserad för mig – inte ens i mitt eget land. 

Texturvalet har samlats i två etapper. Min ursprungliga tanke var att koncentrera mig på artik-

lar som på något sätt handlade om eller innehöll invandrare, flyktingar, etniska minoriteter, seg-

regerade förorter och så vidare. Under den första analysen av de utvalda texterna upptäckte jag att 

personer, som uppenbarligen inte var svenskar, i vissa fall aldrig identifierades som sådana. I 

vissa andra fall var en persons etniska ursprung mycket viktigt trots att den detaljen inte hörde till 
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artikelns tema. När jag inte lyckades hitta något mönster som hade kunnat förklara skillnaden, 

reviderade jag urvalskriterierna och gjorde en ny genomgång av samtliga tidningar. Det nya urva-

let omfattade alla artiklar som i någon form innehöll personer med utländsktklingande efternamn, 

d v s namn som inte var svenska soldatnamn, namn som inte slutade med ändelser som       -son, -

berg, -kvist eller -in som till exempel Sahlin, Norlin. Personerna måste också vara bosatta eller 

arbeta i landet.  

Att gå efter namn är mycket problematiskt för att namnet i sig säger ingenting om personens 

härkomst. Det är dessutom svårt för en utlänning att veta vilka namn som redan blivit försvens-

kade. Jag anser dock att namnet är ett intressant urvalskriterium i det avseende att det emellanåt 

dyker upp i medierna. När det exempelvis diskuteras om icke-svenskarnas arbetslöshet, sägs det 

ibland att det kan vara svårare för en person med ett ”konstigt” namn att bli kallad till en anställ-

ningsintervju. Det verkar inte heller ha någon större betydelse om personen är född i Sverige. 

Författaren Mikael Niemi är född i Sverige men är han svensk? Författaren Maria-Pia Boëthius 

däremot är enligt Invandrarverkets definition en invandrare. Hennes mor är nämligen finlands-

svensk. Men uppfattas hon som en invandrare? Min avsikt är dock inte att kategorisera människor 

som svenskar eller icke-svenskar efter deras namn. Det som är intressant är inte namnet i sig utan 

det som finns kring namnet, d v s förhållandet mellan namnet och personbeskrivningen, vem som 

beskrivs som annorlunda och vilken typ av egenskaper som upplevs som avvikande eller exo-

tiska. Det som jag är ute efter är att se hur annorlundahet skapas i texterna. 

Jag har för tydlighetens skull sammanställt en lista av både svensktklingande och utländskt-

klingande namn. Listan är inte skriven efter namnens eventuella svenskhet eller utländskhet utan 

den bygger på den föreställda (o)svenskheten som framkommer i texterna. Namnlistans funktion 

är att vara ett stöd och ge en indikation till vad som möjligtvis uppfattas som svenskt. Avsikten är 

att leta efter ett mönster som eventuellt skulle kunna förklara när och varför en person identifieras 

som en av ”dem andra”. Skulle det kunna bero på exempelvis personens etniska ursprung eller 

social status? Urvalet är strategiskt vilket innebär att det inte är vattentätt. Jag tror inte att det är 

möjligt att göra ett vattentätt urval för att de binära oppositionerna är mytskapande. Myter arbetar 

metonymiskt och stimulerar läsaren att skapa resten av kedjan. Det är inte namnet i sig som är 

intressant utan vilka egenskaper som tillskrivs personen i fråga. 

Bildanalyserna kommer att bygga på semiotik. De använda verktygen är denotation, konnotat-

ion samt metaforiska och metonymiska symboler. Textanalyserna följer Fowlers tolkning av Hal-
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lidays tre funktioner. Jag kommer att ta upp alla tre funktioner i olika omfattningar. Den viktig-

aste funktionen är den ideationella som tar upp transitivitet, ordförråd och betydelserelationer. 

När det gäller transitivitet, måste man se om verben är i aktiv eller passiv och om agenten är när-

varande i passiva konstruktioner eller inte. Genom olika syntaktiska förändringar, som exempel-

vis deagentialisering eller nominalisering, raderas agenten och på så sätt blir ansvarsförhållanden 

otydliga. En agent är den aktivt handlande parten och patient den som påverkas av handlingen. 

Syntaxen visar också vad som placeras i förgrunden eller i bakgrunden, vad som är närvarande 

eller frånvarande. Ordförrådet visar betydelserelationer orden emellan. Ordets värde beror på dess 

förhållande till andra ord. Att vara t ex ryskfödd är inte negativt i sig. Det beror på hur egenskap-

en inramas. De lexikala processer som kan vara viktiga att uppmärksamma är relexikalisering, 

övertydlighet samt olika typer av antydningar eller presuppositioner som förutsätter viss kunskap. 

Den interpersonella funktionen innehåller olika modaliteter som visar påståendets status. Mo-

daliteter kan uttryckas med hjälp av verb eller adjektiv. De fyra modaliteterna är sanning, plikt, 

tillåtelse och önskvärdhet. Jag kommer att fokusera mig mest på verb för att de viktigaste adjek-

tiven och adverben kan tas upp i de ideationella funktionerna. Eftersom nyheter liknar myter som 

en kommunikativ process kan den vanligaste modaliteten förväntas vara sanning. Därför kan det 

vara intressant att lägga märke till när de andra modaliteterna används. Den textuella funktionen 

kommer mest att fungera som en kontext. van Dijks reflektioner över citat och källor förtjänar 

dock att diskuteras. Citaten visar vilka som är journalistens källor och hur de värderas. Andra 

viktiga aspekter är eventuella koloniala känslostrukturer i form av föreställningar om vithet och 

svarthet samt modernitet. Både texter och bilder kan innehålla spår av stereotypisering och rasifi-

ering. Jag kommer också att göra kommutationstest genom att ersätta texternas utländsktkling-

ande efternamn med ett vanligt svenskt, t ex Svensson. Jag ska också försöka ersätta eventuella 

invandrartäta områden med svensktäta, t ex Kungsholmen eller Gustavsberg. Kommutationstestet 

är en enkel metod för att snabbt kontrollera om försvenskningen på något sätt påverkar textens 

betydelserelationer, d v s om det finns saker som visar tecken på annorlundahet. 
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4	  Textanalyser	  
 

Det fanns sammanlagd 54 texter som jag har delat in efter olika kategorier som är: ”Inrikes”, 

”Stockholm”, ”Ekonomi”, ”Special”, ”Sport” och ”Kultur”. Kategorin ”Special” innehåller artik-

lar som hittats i DN kunskap, DN hemteknik, DN bostad samt SvD Livsstil. Jag har försökt följa 

tidningarnas egen indelning så långt som möjligt för att fånga in den värld tidningarna presente-

rar. För att få fram en överblick över materialet har jag sammanställt en tabell. 

 

Tabell 1: Indelning i olika kategorier 

Tidning Inrikes Stockholm Ekonomi Special Sport Kultur Totalt 

Svenska Dagbladet 3 5 4 9 5 2 28 

Dagens Nyheter 7 9 4 4 2 0 26 

Totalt 10 14 8 13 7 2 54 

 

Materialet innehåller både personer som framställs som annorlunda och personer behandlas som 

svenskar. Min avsikt är att försöka ta reda på i vilken typ av nyheter annorlundaheten är en viktig 

konvention samt vilken typ av personer som drabbas av denna annorlundahet. Det kan vara in-

tressant med tanke på journalisternas nära förhållande till olika samhällseliter. Det kan till exem-

pel finnas vissa typer av yrken där annorlundahet är tillåtet. Det kan också finnas nyhetsgenrer 

där annorlundahet dyker upp bara i vissa specifika situationer.  

 

4.1	  Inrikes	  
 

”Utvald till moderatträning” och ”Jag vill prova politiken” (DN 1999-11-20 omslag, A 4). 

Puffen finns längst upp till höger på omslaget. Nyheten handlar om moderaternas nya sätt att 

värva medlemmar och politiskt aktiva. Artikeln är nästan en halvsida och har en färgbild på Je-

lena Drenjanin. Texten är skriven av Lotta Samec. Fotografen är Jonas Lindkvist. Bilden denote-

rar en yngre, ljushårig kvinna med kort lugg, hästsvans och glasögon. Hon är klädd i en mörkröd 

munkjacka och tittar rakt in i kameran. Bildtext: ”Jelena Drenjanis (Drenjanin i brödtexten och på 

omslaget) har drömt om att bli politiker och får nu chansen med moderaternas nya trainee- eller 

lärlingsprogram.” När det gäller konnotationen, val av tecken och kameravinkel, så har fotogra-
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fen valt att ta ett porträtt. Bakgrunden är suddig, man ser endast svaga konturer av en stor grön 

växt och en ledstång. Detta innebär att det är svårt att placera henne i någon direkt kontext. När-

bilden skalar av eventuella kulturella tecken och skapar en känsla av likhet och samhörighet. 

Hennes blonda hår, diskreta glasögon, vardagliga frisyr och klädsel får henne att likna ”Oss”. I 

hennes ansikte kan man läsa att hon är en bestämd och målmedveten person. Att hon egentligen 

inte är en av ”Oss” framkommer indirekt, genom bildtexten som uppger hennes namn. Brödtex-

ten berättar sedan att hon ursprungligen kommer från Jugoslavien. Hon representerar ”Dom”, 

samtidigt som hon liknar ”Oss”.  

Bland de lingvistiska verktygen är de ideationella funktionerna, ordvalen och betydelserelat-

ionerna, särskilt intressanta. Hon är ”en av över 200 sökanden och en av de 20 traineepolitiker” 

som utvalts. På omslaget sägs det också att hon är ”den först uttagna”. Det sägs ingenting om de 

andra utvalda. Det skulle vara intressant att veta mera om andra lärlingar. Är Jelena intervjuad för 

att hon är den först utvalda eller för att hon har annorlunda social och etnisk tillhörighet? I puffen 

sägs det nämligen att Jelena inte är en ”typisk moderat”. Den typiske moderaten är närvarande 

som en presupposition och kommer fram implicit, genom skillnaderna. I puffen får man veta att 

Jelenas ”föräldrar röstar på vänsterpartiet och själv har hon svårt att identifiera sig med manliga 

politiker i 50-årsålder som Bo Lindgren och Carl Bildt”. Jelenas sociala och etniska bakgrund 

upprepas i brödtexten. Hon bor i ”Flemingsberg i Storstockholms södra förorter”, en välkänd 

invandrarförort. Hennes föräldrar kom hit på 60-talet från Jugoslavien då ”svenska företag be-

hövde fabriksarbetare”. Den implicite stereotype moderaten kommer således inte från arbetar-

klassen, bor inte i en invandrartät förort, arbetar inte i en fabrik och är inte av utländsk härkomst. 

Man ställer den stereotype moderaten mot den stereotype invandraren.  

När reportern återberättar det som Jelena sagt står det i vissa fall i citationstecken. Jelenas för-

äldrar ”lockades till det ´socialistiska drömlandet` som de svenska värvarna förespeglade dem”. 

Journalisten skriver också att ”förhållandet till socialdemokraterna är känsloladdad och tycks fyllt 

med vrede och besvikelse”. Detta står inte i citationstecken. Är det hennes tolkning av Jelenas 

berättelse eller Jelenas egna reflexioner över föräldrarnas känslor? Citationstecken förekommer 

även i följande mening: ”Hon (Jelena) berättar om … skolbarnen i Fittja, som är ´medvetna om 

att de går i en fattig skola` och kamraterna hon känner med dåliga arbetsvillkor är livrädda för att 

bli sjuka för då ´brakar ekonomin ihop` ”. När journalisten berättar varför Jelena blivit moderat 

sägs det att förklaringen ”bör vara ´drömsvaret`, alltså dröm i citationstecken. Användningen av 
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citationstecken är svårtolkad. Vill reportern endast markera Jelenas egna ord, markera avstånd 

eller i vissa fall t o m vara lite ironisk? Citationstecken används inte på detta sätt i urvalets andra 

intervjuer.  

Det ´socialistiska drömlandet` i citationstecken sätts i kontrast mot den verklighet som mötte 

familjen. Verkligheten visade sig vara ”hårdare än väntat och stämde inte med bilden de fått med 

sig”. Jelena säger i nästa citat att hon sett ”hur mycket föräldrarna slitit, särskilt pappa” och att 

det är ”synd att han fått jobba så mycket och fått så lite för det”. Sedan säger Jelena att mamman 

arbetade i ett bageri tidigt på morgonen och att Jelena ensam fick ta systern till dagmamman och 

sedan själv gå till lekis. Trots detta säger hon i citatet att ”det inte är ett dugg synd om mig”. Ef-

tersom hon fått klara mycket själv säger hon sig uppskatta moderaternas tro på individen. Journa-

listen berättar också att Jelena jobbat kvällar och helger i kassan i Konsum, arbetar vid behov 

som tolk, är lärarvikarie i Fittja och har fil kand i statsvetenskap.  

Texten bygger på en intervju och journalisten har sammanfattat det som hon anser är det in-

tressantaste i Jelenas berättelse. Det som finns i förgrunden i texten är det osvenska. Det kommer 

fram både implicit och explicit. Man kan kanske tala här om ett spektakel, ett spel, där alla delta-

gare känner de använda tecknen på förhand. Ett sådant tecken är förorterna Flemingsberg och 

Fittja som väcker förväntningar hos journalisten och läsaren. Jelena infriar dessa förväntningar 

och berättar ”Oss” det som ”Vi” förväntade oss att höra. Det finns spår av koloniala känslostruk-

turer. Invandrargetton representerar det nya okända och vilda som den svenska journalisten be-

kantar sig med. Utgångspunkten i texten är den befintliga diskursen där den svenska medelklas-

sen representerar normalitet. Jelenas berättelse passar väl in i föreställningar om fattiga invand-

rare som bor i invandrartäta förorter. Hon representerar dock dem som är på väg in i det svenska 

samhället. Hon äger några av de viktigaste värderingar som tillhör vithet: stark vilja, företagsam-

het, tro på demokrati och jämlikhet samt förmåga till hårt arbete. Hon är förnuftig och rationell. 

Det finns inga tecken på okontrollerade känslor som ilska, bitterhet eller hat när hon berättar om 

sitt och föräldrarnas hårda liv i Sverige. Dessutom är hon en blond europé, låt vara att föräldrarna 

kommer från det forna östblocket. Hon är tillräckligt lik ”Oss” för att kunna bli accepterad trots 

att hon egentligen är en av ”Dom”.  

Texten innehåller en inre motsättning. Å ena sidan är artikeln en form av self-made-man-

berättelse som vill visa att det är möjligt att bryta sig ur segregation med hjälp av hårt arbete. Je-

lena kan lyckas trots sin fattiga uppväxt och sina utländska föräldrar. Om man tog hänsyn till 
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endast hennes klasstillhörighet skulle man kunna jämföra henne med svenskar från arbetarklassen 

som gjort en klassresa. Hennes sociala och etniska bakgrund blir ovanlig först när det ställs i kon-

trast med partiet, moderaterna, och det faktum att det finns få politiker som uttalat säger sig vara 

invandrare.  Å andra sidan sägs det att hon haft en ”dröm om att bli politiker men inte vetat hur 

man bär sig åt”. Hon säger själv i ett citat att ”man aldrig kan veta om ens drömmar håller”. Hen-

nes berättelse inramas också med ”drastiska metoder för att hitta nya medlemmar” och påpekan-

det om att ”allt färre vill bli medlemmar”. Detta måste då betyda att när t o m sådana som Jelena 

får en chans måste det verkligen vara kris. Om politiken inte var i kris skulle hon nog inte få 

denna chans, vilket hon själv anar eftersom hon talar om en dröm och erkänner att hon inte visste 

hur man blir en politiker. Journalisten säger även att moderaterna annons ”nästan kunde ha varit 

annons för vilken karriär som helst”. Det som är frånvarande är frågan om demokrati. Om parti-

erna börjar likna företag vem representerar de då egentligen?  

När det gäller transitivitet är de flesta meningarna i aktiv. Det finns få passiva eller operson-

liga formuleringar. Deagentialiseringar hittas i meningar där lärlingar ”utvalts” och föräldrarna 

”lockades”. Agenten är med som en presupposition, d v s agenten är partifunktionärer och vär-

vare. Det finns några fall då ”man” används som subjekt, främst av Jelena. Den som exempelvis 

inte visste hur ”man” blir en politiker är Jelena. Uttryckliga agenter är dels moderaterna, dels 

Jelena som också är patient i den meningen att det är hon som blivit utvald. När det gäller inter-

personella funktioner finns det även del andra modaliteter än sanning. Verben ”kan” och ”få” 

uttrycker tillåtelse och verbet ”få” även i vissa fall plikt. Den som blivit tvungen att göra något är 

Jelena eller hennes föräldrar. Exempel: lärlingsprogrammet ”kan bli en början på” en politisk 

karriär, Jelena ”fått klara mycket själv” och ”får prova på” politiken. Verbet ”vill” dyker också 

upp några gånger och uttrycker önskemål, som exempelvis ”allt färre vill engagera sig” eller ”vill 

du bli politiker”. Det finns åtta citat av Jelena. 

Försvenskningen av Jelena i kommutationstestet hade kunnat fungera om man lämnat ut Jugo-

slavien och ersatt invandrarförorterna med svenska arbetarklasskommuner eller förorter. För öv-

rigt hade hennes berättelse kunnat höra till en svensk som har arbetarklassbakgrund och är famil-

jens första akademiker. 

 

  



 51 

”Obligatorisk finska i skolan” (DN 1999-11-19, A 6) 

Artikeln är placerad högst upp på sidan bredvid nyheter om Utlänningsnämndens framtid och 

kosovoalbanska krigsbarn. Texten handlar om en språkstrid uppe i Pajala där kommunalpolitiker 

bestämt att meänkieli i fortsättningen ska bli obligatoriskt i skolan vilket väckt kraftiga protester. 

Journalisten är Elisabeth Sjökvist. 

De ideationella funktionerna, ordvalen och betydelserelationerna, visar hur maktförhållandet 

och diskursen ser ut. Journalisten säger att tornedalsfinskan var ”länge ett kuvat språk” och att 

många Pajalabor ”minns hur de var tvungna att lära sig svenska” och att ”känslan av att finskan 

inte duger har varit stark”. Språkfrågan är därför ”känsloladdad”. Å andra sidan sägs det att fins-

kan ”tar tid från andra viktiga skolämnen”. Den andres, i det här fallet svenskarnas, enspråkighet 

kan leda till att minoritetsspråken utarmas för att de enspråkiga ser de andra språken som varken 

värdefull eller nyttig kunskap. Det är möjligt att det uppstår en situation där det finns hemspråks-

undervisning i skolan men eftersom det är underförstått att dessa språk tar tid från andra viktiga 

ämnen vill eleverna välja bort hemspråket. Det handlar om språk som inte duger. Prioriteringen 

visar förhållandet mellan makt och kunskap. Många nationalstater är byggda på förnekelse. Det 

som förnekas är identiteter som inte stämmer med de sociala gruppers intressen som dominerade 

vid statens begynnelse. 

Det påpekas också att ”det är fel att (språkundervisningen) ska gälla alla”. En del är ”inflyttade 

och enspråkiga och det är fel att deras barn måste lära sig tornedalsfinska”. Det sägs också att 

meänkieli inom kort erkänns som ett minoritetsspråk. Presuppositionen är att Sverige är ett en-

språkigt land. Därför är det fel att svenska barn måste lära sig minoritetsspråk. De som måste bli 

tvåspråkiga är minoriteterna. Inte svenskarna som bor i ett tvåspråkigt område. Svenska är ett 

nationellt språk och dess funktion är att skapa dels gränsdragning utåt dels integration inåt. Även 

om meänkieli erkänns som minoritetsspråk betyder inte att det accepteras som en del av svensk-

heten eller det gemensamma kulturarvet. Minoriteterna skapar oreda och förvirring i kategorierna 

när de börjar ställa krav. Tornedalingarna har hamnat mellan två nationsbyggen, den svenska och 

finska, och från båda håll har man ställt krav på en enhetlig identitet. Finska är bra i Finland men 

out of place i Sverige.  

Texten innehåller en inre motsättning och spår av koloniala känslostrukturer. Å ena sidan låter 

man läsaren att förstå, att i Sverige ska alla tala svenska (normalt tillstånd), och det måste även 

minoriteterna acceptera. Å andra sidan erkänner kolonialmakten en tvångsförsvenskning dock 
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utan att det nödvändigtvis påverkar rådande föreställningar om svenskhet. Svenska svenskar ser 

sig själva inte som kolonialister. Språkfrågan görs också till en politisk fråga. De som är för obli-

gatorisk finska verkar vara socialdemokrater och de som är emot verkar vara moderater. ”S-

politikerna vill höja statusen på tornedalsfinskan” och socialdemokratiske politikern Owe Pekkari 

citeras. Moderaterna representeras av Torsten Aara. Den tredje personen som uttalar sig är Rolf 

Greus från Lärarförbundet. Det som ställs i förgrunden är orättvisan medan behovet av att kunna 

meänkieli i ett tvåspråkigt område ställs i bakgrunden. När de gäller transitivitet är texten skriven 

i aktiv form och agenten är kommunpolitikerna. Patient är invånarna. Av de interpersonella 

funktionerna finns det förutom sanningsmodalitet även flera meningar med pliktmodalitet. Plikt-

modaliteter syftar i de flesta fallen på tvånget att lära sig tornedalsfinska. Exempel: man ”måste 

kunna uttala” finska ortsnamn, alla ”ska lära sig” finska, det är fel att det ”ska gälla alla”, ”ska 

man lära barnen kan man göra det hemma”. Men: tornedalingarna ”var tvungna att lära sig” 

svenska. Det finns ett citat av Aara, ett citat av Pekkari och ett citat av Greus. 

Försvenskningen av agenterna i kommutationstestet gjorde innehållet en aning förvirrande. 

Det är möjligt att även en del svenska kommunalpolitiker skulle kämpa för tornedalsfinskans 

status samtidigt som en del andra svenska politiker protesterar. Ledade finska fennomaner på 

1800-talet kunde inte finska men det hindrade dem inte att försöka höja språkets status. Då hand-

lade det dock om områdets majoritetsspråk, inte minoritetsspråk som i Sverige.  

 

”Flyktingars rättigheter minskas”, ”Sämre villkor för flykting förbereds” (SvD 1999-11-18, 

omslag, s4) 

Puffen har en central plats högst upp i mitten på omslaget. Även artikeln är placerad välsynligt 

högst upp i mitten på sidan. Precis under puffen finns en stor bild på tjetjenska flyktingar. Även 

om fotot inte hör ihop med puffen skapar den associationer av en folkmassa som hotar att välla 

över alla gränser om ingenting görs för att stoppa den. Bilden visar en grupp tätt hoptryckta män-

niskor. Man ser endast en kaotisk samling av förtvivlade ansikten och utsträckta händer. Bilden 

arbetar både metaforiskt och metonymiskt. Den visar en del av ett större sammanhang och är i det 

avseendet en indikation till hur situationen ute i världen ser ut. Bilden är också en metafor för den 

folkmassan som lurar bakom Sveriges gränser och hotar dränka landet om den inte stoppas. Bil-

den skulle kunna tolkas även på ett annat sätt, som en metafor för alla hjälpbehövande människor 

runt om i världen. Den utvalda nyheten handlar alltså inte om tjetjener utan om kosovoalbaner 
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som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd. Om deras uppehållstillstånd förlängs får de rätten att 

folkbokföra sig i Sverige, vilket skulle innebära även rätt till sjukvård och barnomsorg. Detta 

anses för generöst och utrikesdepartementet förbereder en lagändring som avser att hindra folk-

bokföringen. Journalisten är Elisabeth Andersson och omslagets bild är tagen av Vladimir Su-

vorov (Reuters).  

Det mest intressanta i denna nyhet är transitivitet och modaliteter. Det transitiva verbet ”få” 

förekommer elva gånger och dess motsats ”ge” fem gånger, utav dem en gång i aktiv. Patienten, 

den som får eller ges någonting, är flyktingarna. Den förmodade agenten är den svenska rege-

ringen. Andra passiva deagentialiserade meningar är exempelvis uppehållstillstånd ”förlängs”, 

lag ”ändras”, rätt till folkbokföring ”flyttas” fram, rättigheter ”minskas”. Deagentialiseringarna 

mystifierar ansvarsförhållanden och förvandlar regeringen till ”Hollow Man” som påverkar män-

niskornas liv på olika sätt men som inte syns. Hjälpverbet ”ska” förekommer sammanlagt sju 

gånger då journalisten på olika sätt refererar till flyktingarnas rätt att folkbokföra sig. De används 

för att berätta vad som definitivt kommer att hända inom kort om ingenting görs åt saken. Tillå-

telsemodaliteter ”vill” och ”kan” förekommer sammanlagt åtta gånger, fyra gånger var. De visar 

det som regeringen kan/vill göra åt situationen. Det finns följande blandformer: kosovoalbanerna 

”skulle kunna återvända hem” och lagen ”ska kunna ändras”. Båda uttrycker det som är önskvärt 

ur regeringens synvinkel. Syntaxen i rubriken sätter de sämre villkoren i förgrunden medan rät-

tigheterna sätts i förgrunden i brödtexten men det handlar om rättigheter som kosovoalbanerna 

inte borde ha rätt till.  

De andra ideationella funktionerna, ordvalen och betydelserelationerna, förstärker flyktingar-

nas underkuvade situation. För det första görs en relexikalisering, man talar om ”massflykt” eller 

”massflyktsituation” utan att läsaren får veta hur en massflykting skiljer från en flykting. Orden 

”massflykt” eller ”massflyktsituation” upprepas nio gånger. Lagändringen ska beröra endast per-

soner som kommit hit p g a en massflyktsituation. Detta betyder alltså att människor som flyr i 

massor inte är flyktingar medan de som flyr ensam är det. Jag har svårt att se vad denna skillnad 

består av. Flyr inte de flesta flyktingarna i massor? Att det antas finnas en skillnad måste bygga 

på en föreställning om enskilda dissidenter som heroiskt flyr undan en förtryckarregim. Dessa 

dissidenter är inte sällan högt utbildade akademiker och intellektuella. Ordet ”massflykt” däremot 

konnoterar till en anonym, fattig, outbildad massa som sätts i okontrollerad rörelse. Orden ”till-

fälligt/ tidsbegränsat uppehållstillstånd” och ”tillfälligt skydd” förekommer tretton gånger. Röda 
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korset, som kritiserar förslaget, talar om skadlig ”särbehandling”. Svenskarnas, som regeringen 

anser sig representera, intressen sätts i kontrast mot kosovoalbanernas intressen. De framställs 

nästan som oförenliga. Det finns ett citat av en jurist på Rädda Barnen som kritiserar lagförslaget. 

Citatet finns sist i texten. 

 

”Svårare få flyktingskäl prövade” (SvD 1999-11-19, s 6) 

Artikeln är placerad högts upp till höger på sidan. Nyheten handlar om regeringens avsikter att 

begränsa flyktingarnas möjligheter att få sina flyktingskäl prövade. Begränsningen ska gälla end-

ast massflyktsituation och regeringen hänvisar till Genèvekonventionen. Artikeln är skriven av 

Elisabeth Andersson.  

Transitivitetet och modaliteterna är de viktigaste punkterna även här. Hjälpverbet ”ska” dyker 

upp sex gånger och uttrycker det som kommer att hända inom kort men det inramas på ett annat 

sätt. Texten berättar nämligen om vad som kommer att hända om lagändringen genomförs – inte 

vad som kommer att hända om lagen inte ändras. Enligt Genèvekonventionen ”ska (flyktingarna) 

inte kunna få sina flyktingskäl prövade” om de redan fått ett tillfälligt uppehållstillstånd men de 

”ska få möjlighet att ansöka” flyktingstatus efter två år. Båda meningar uttrycker tillåtelse, det 

den frånvarande agenten har rätt och makt att göra. Modaliteter kan också användas för att visa 

vad som är önskvärt ur regeringens synvinkel. Exempel: regeringen ”vill inskränka rätten att an-

söka om flyktingstatus”. Det finns även andra fall där kombinationen ”att få” och particip perfekt 

används i betydelsen tillåtelse, som exempelvis ”få flyktingstatus erkänd”, ”fick flyktingstatus 

prövad”, ”kan inte få flyktingstatus återkallad”. Syntaxen här avslöjar maktförhållanden. Patient, 

den som får något, är flyktingarna och den som ger är regeringen. Textens agent, regeringen, är 

närvarande både explicit och implicit. Till exempel i meningen ”man ska kunna återkalla flyk-

tingstatusen” syftar agenten ”man” på regeringen. Passiv och deagentialisering används även när 

personer ”kan avlägsnas”. Syntaxen avslöjar återigen maktförhållanden och vems synvinkel som 

är den rätta. Det som sätts i förgrunden är flyktingarna som ska avlägsnas, inte vem som fattar 

beslutet. Makt- och ansvarsförhållanden mystifieras och görs otydliga. 

Flyktingarnas intressen ställs emot det svenska folkets intressen som den svenska regeringen 

avser att skydda. Ordvalen och betydelserelationerna förstärker denna tolkning av budskapet. 

Verbet ”avlägsna” och omskrivningen ”att återkalla flyktingstatus” används sammanlagt fem 

gånger. Flyktingstatus gör det ”svårare att avlägsna (personer) ur landet” för att man då ”måste 
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göra ytterligare en prövning innan de kan avlägsnas”. Det som sätts i förgrunden är behovet av att 

avvisa människor medan deras rätt att söka asyl sätts i bakgrunden. Det som är helt frånvarande 

är skälen till att fly och söka asyl. Den tidigare nämnda begreppsförvirringen syns även här. Det 

talas om ”massflyktsituation”, ”konventionsflyktingar” och ”skyddsbehövande”. De som erkänts 

som ”konventionsflyktingar” har enligt texten ”flyktingstatus” medan de som faller i kategorin 

”massflykt” endast ska ha ”tillfälligt uppehållstillstånd”. En flyktinggrupp ställs mot en annan 

utan att det motiveras. För att kunna förstå resonemanget måste läsaren känna till Genèvekon-

ventionens innehåll. Gör man inte det måste man lita på regeringens kunskaper och tro att dess 

tolkning av fördraget är den rätta. 

När det gäller den textuella funktionen används citaten på ett intressant sätt. Michael Williams 

som är ordförande i Farr, flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, citeras en gång. Han 

kritiserar förslaget och anser att ”i en massflyktsituation människorna kan ha haft olika skäl att 

fly” och därför behöver en individuell prövning. Nästa citat är av Gun-Britt Andersson, statssek-

reterare hos flyktingminister Maj-Inger Klingvall, som anser att det är bättre att koncentrera sig 

på mottagandet först. Agenten i hennes citat är ”man”, den anonyma någon (regeringen, Invand-

rarverket, polisen, flyktingförläggningen?) som får saker och ting att hända. Andersson citeras två 

gånger. De sista två citaten är av Clas Lind, expert vid Invandrarverkets praxisenhet, och han 

talar om det svåra avlägsnandet av människor. Det finns endast en kritisk röst som ges mycket 

lite utrymme jämfört med de statliga representanterna. De ideationella och interpersonella funkt-

ionerna samt citaten visar att journalisten hyser starkare tilltro på myndigheter och deras kunskap 

och opartiskhet än på en frivilligorganisation. 

 

”Kritik mot Utlänningsnämnden” (DN 1999-11-18, A 5) 

Nyheten handlar om kritik mot utlänningsnämnden och om nämnden eventuellt ska läggas ner. 

Remissinstanserna vill att de tre största länsrätterna och kammarrätten i Stockholm ska ta över 

utlänningsärenden. Artikeln har en central plats och finns högst upp i mitten på sidan. Journa-

listen är Gert Svensson. 

Även här har modalitet och transitivitet en viktig roll. Hjälpverbet ”ska” uttrycker både futu-

rum och pliktmodalitet. Som futurum används ”ska” sex gånger och berättar hur det nya systemet 

kommer att fungera i framtiden om förslaget godkänns. Varje utlänning ”ska kunna överklaga” 

hos någon av tre största länsrätterna och kammarrätten i Stockholm, d v s de måste få rätt att göra 
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det. Dessa instanser ska kallas utlänningsdomstolar men Invandrarverket ska fortfarande fatta det 

första beslutet. Den deagentialiserade formuleringen ”bör kunna överklagas” uttrycker önskvärd-

het och tillåtelse. Den som önskar att få överklaga är utlänningarna. Formuleringen ”invandrar-

verket bör få fatta beslut” uttrycker det som diskrimineringsombudsmannen och solidaritets-

kommittén tycker vore bäst. Ett annat sätt att uttrycka det som vore önskvärt är användningen av 

hjälpverbet ”vill”. Den dyker upp tre gånger och visar det som regeringen eller utlänningarna 

önskar att göra. Meningen ”Invandrarverkets beslut måste kunna överklagas” uttrycker plikt.  

Passiva konstruktioner dyker upp främst i omskrivningar som exempelvis: ”flyktingarna drabbas 

av långa väntetider”, ”kunskap krävs”, domstolarna ”ska kallas” utlänningsdomstolar. I meningen 

”förslag som lades fram” är den raderade agenten de organisationer som författat förslaget. Dessa 

är: ”tre domstolar, myndigheter och fristående organisationer”. Det nämns också en rad instanser 

som stödjer förslaget och andra som vill gå ännu längre. Agenterna i texten är utlänningar, flyk-

tingar och myndigheter. Individen gentemot myndigheter är inte lika osynlig här som i de föregå-

ende texterna som handlade om massflykt. 

De andra ideationella funktionerna, ordvalen och betydelserelationerna, ställer kritiken mot ut-

länningsnämnden i förgrunden. Journalisten talar om ”varje utlänning” och ”de som söker poli-

tisk asyl eller begär uppehållstillstånd”. Om alla dessa personer ”riskerar att bli godtyckligt be-

handlade” kan det i princip drabba även en amerikan eller australiensare, inte bara asylsökande. 

Journalisten påpekar att utlänningsnämndens sätt att fatta beslut ”inte duger i en rättstat”. Det är 

således fråga om en enstaka myndighet (utlänningsnämnden) som inte fungerar som den ska (som 

resten av svenska myndigheter). Det är alltså underförstått att problemet (bristfällig rättssäkerhet) 

inte är ett strukturfel utan endast gäller flykting- och invandrarpolitiken. Utlänningsnämnden 

själv vill bli förvandlad till ”en rikstäckande specialdomstol eller till ett ´domstolsliknande or-

gan´”. Skulle en svensk vilja få sitt ärende behandlat i ”ett domstolsliknande organ”?  

Det som sätts i förgrunden är ”rättssäkerheten”, d v s att det är rättssäkerheten som ”kräver att 

dessa kontroversiella beslut fattas i domstol”. Inte den person vars liv det handlar om. Frågan är, 

vad det är som är det viktigaste, principen eller individen? Att skydda systemets legitimitet eller 

att skydda en individ? Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men det är möjligt att åt-

minstone rent hypotetiskt skilja dessa två saker. Om exempelvis kosovoalbaner, somalier, colom-

bianer eller kineser avvisas i stora antal efter godtyckliga beslut, betyder det inte automatiskt att 

familjen Svensson inte längre litar på svenska domstolar eller myndigheter. Jag undrar om inte 
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behovet av att placera flykting- och utlänningsärenden i marginalen, i speciella ”domstolslik-

nande” organ, är ett sätt att undvika konfrontation. Om länsrätterna börjar syssla med utlännings-

ärenden och anklagas för godtycklighet, kan även svenskarna börja ifrågasätta domstolars sätt att 

arbeta. Då kan det bli fråga om hela systemets legitimitet. Om Utlänningsnämnden relexikaliseras 

till någonting annat påverkar det inte svenskarnas vardagsliv.  

 

”Utlänningsnämnden kvar på nåder” (SvD 1999-11-20, s 4) 

Nyheten berättar att Utlänningsnämnden blir kvar ytterligare några år trots det nya förslaget om 

att länsrätter och kammarrätten ska ta över. Texten har en relativt undanskymd plats på sidan och 

är placerad längst ner till vänster bredvid notiserna. Journalisten är Elisabeth Andersson. När det 

gäller transitivitet finns det en del deagentialiserade passiva meningar, som till exempel Invand-

rarverkets beslut ”kan överklagas” eller ”skulle överklagas” till länsrätten, nämnden ”skulle läg-

gas ned”, länsrättens beslut ”skulle kunna överklagas” till kammarrätt, i remissvaren ”efterlyses” 

ett annat alternativ. Den som överklagar är flyktingar och den som ska lägga ner nämnden är re-

geringen. Vilka som är remissinstanserna sägs inte. Patient, den som påverkas av regeringens 

beslut, är flyktingarna. Ordvalet talar dock om ”flyktingärenden”, reifikationen förstärker flyk-

tingarnas passivitet. Det enda de kan göra är att ”överklaga”. Syntaxen sätter myndigheternas 

agerande i förgrunden och flyktingarnas rättigheter i bakgrunden. Den vanligaste interpersonella 

funktionen är sanningsmodalitet. Därutöver finns det en modalitet som uttrycker det som skulle 

kunna hända om det nya förslaget godkändes. Det finns ett citat av Lars Påhlsson, kansliråd vid 

utrikesdepartementet. 

 

”Beslut om nämnd skjuts upp” (DN 1999-11-19, A 6) 

Nyheten berättar att Utlänningsnämnden blir kvar några år. Journalisten är Gert Andersson. Arti-

keln är placerad välsynligt högst upp på sidan. Först ideationella funktioner. Gert Andersson fort-

sätter att tala om ”utlänningar” medan kollegan i SvD talar om ”flyktingar”. Andersson är dock 

inte helt konsekvent. Han talar om dels ”utlänningar” som söker asyl eller uppehållstillstånd, dels 

”flyktingar” vars ärenden sköts dåligt. Logiken är en aning oklar. Menar journalisten att orden 

”utlänning” och ”flykting” är synonymer? Alla utlänningar är inte flyktingar. Eller vill journa-

listen säga att endast flyktingärenden inte sköts korrekt? Användningen av begreppet ”flykting” 

ökar avståndet mellan svenskar och ”de andra” genom att skapa en illusion om ett gemensamt 
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västerländskt rum. Det finns skillnader mellan olika utlänningar beroende av varifrån de kommer. 

EU-medborgare behöver inget arbetstillstånd men däremot ett uppehållstillstånd om vistelsen är 

längre än tre månader. Utomeuropeiska medborgare behöver båda två och nordbor inga alls. Ef-

tersom det skrivs så mycket om flyktingar, utvisningar, asylkommittéer o s v, associerar orden 

”utlänningsnämnden” och ”uppehållstillstånd” nästan automatiskt till flyktingar. Typiskt för flyk-

tingartiklar är också reifikation där människor blir ärenden.  

Agenterna är myndigheter, regering och utlänningar. Utlänningarna är också patient som på-

verkas av myndigheternas och regeringens beslut. När det gäller transitivitet för övrigt finns det 

en del deagentialiserade passiva konstruktioner som exempelvis: regeringen ”tvingats skjuta upp” 

sitt förslag, förslag ”lades fram”, rättssäkerhet kräver att beslut ”fattas” i domstol, nämnden 

”läggs ned och ersätts av” förvaltningsdomstolar. Agenterna är i dessa fall närvarande som pres-

uppositioner. Det som fördröjer regeringens beslut är remissinstansernas svar som regeringen inte 

är nöjd med. Förslaget presenterades av den parlamentariska kommittén. I de två sista exemplen 

är agenterna domare och regering. Utlänningsnämnden sägs också vara hårt kritiserad och att 

dess sätt att arbeta inte ”duger i en rättstat”. De som kritiserar är vissa domstolar, myndigheter 

och fristående organisationer, d v s remissinstanserna som tagit fram förslaget som regeringen 

inte är nöjd med. Det som är i förgrunden är de olika myndighetsnivåerna. De fristående organi-

sationer som representerar utlänningarnas intressen är i bakgrunden. Individen vars liv det hand-

lar om är frånvarande och har ingen egen röst. 

När det gäller interpersonella funktioner finns det även en del andra modaliteter än sanning. 

Verben ”vill”, ”skulle” och ”bör få finnas kvar” uttrycker önskemål eller det som vore önskvärt. 

Den som önskar är de som hoppas på en specialdomstol eller något liknande. Tillåtelsemodalitet 

uttrycker det som regeringen tillåter, d v s nämnden ”kan” vara kvar, och utlänningarna ”kan” 

överklaga. Pliktmodalitet dyker upp en gång och säger att utrikesdepartementet ”måste” granska 

ett nytt alternativ, specialdomstolen, och undersöka kostnaderna. De interpersonella funktionerna 

förstärker obalansen mellan de statliga agenterna och patienten, utlänningarna, och visar hur makt 

och kunskap hör ihop. Vilka som får delta i parlamentariska kommittéer och göra utredningar 

som sedan ligger till grund för regeringens beslut, visar vems kunskap som respekteras och tas till 

vara. Citaten visar återigen att journalister föredrar offentliga källor, myndighetspersoner av olika 

slag. Det finns två citat, båda av Gun-Britt Andersson, statssekreterare på utrikesdepartementet.  
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”Krigsbarn lär sig skratt igen”, ”Lek ger krigsbarnen skrattet tillbaka” (DN 1999-11-16, 

omslag, A 6) 

Artikeln berättar om kosovoalbanska flyktingbarn som bor på en förläggning i Hallstahammar. 

För att bearbeta sina upplevelser får de hjälp av dramapedagoger. Puffen är placerad i mitten på 

övre halvan av omslaget. Artikeln är sedan placerad välsynligt i mitten på sidan under nyheten 

om Utlänningsnämnden och språkstriden i Pajala. Journalisten är Lisbeth Brattberg och fotogra-

fen Leif Engberg. 

Det finns två svart-vita foton. Först denotation. På den stora bilden ser man tre tonåringar och 

en yngre pojke samt en liten del av ryggen av det femte barnet. Barnen står i rad och tittar till 

höger, profilen vända mot fotografen. Man ser endast en vänster arm, mage och profil av tonårs-

pojken som står längst till vänster. Bredvid honom i mitten står den största av pojkarna. Han har 

lagt sina armar runt den tredje och minsta pojkens axlar och de lutar mot varandra. Tonårspojkar-

na har båda en keps på sig. Den minsta pojken har kortklippt mörkt hår. Flickan står längst till 

höger. Hon har håret knutet i en hästsvans och hennes höger hand vilar mot midjan, tyngden på 

vänster ben, höger en aning böjd. Alla ser ganska allvarliga ut. Den största pojken är klädd i en 

vit tröja med svart ränder på ärmarna. Den andra tonårspojken har på sig en mörk skjorta med 

smala vita streck. Flickan är klädd i en vit skjorta och ljusa byxor. Minstingen har en svart tröja 

på sig. Bildtext: ”På flyktingförläggningen i Hallstahammar leker kosovoalbanska krigsbarn för 

att komma ifatt livet.” Det finns en mindre bild på nedre delen av artikeln. Där ser man en grupp 

skrattande skolbarn, både pojkar och flickor. Fotografen verkar vara bakom en glasruta som bar-

nen trycker sig mot. Två barn sträcker fram sina händer mot rutan och alla tittar rakt in i kameran. 

Bildtext: ”I leken tränas också barnen på att röra vid varandra.” 

Fotografens val av tecken är en aning märklig. Bildtexterna och bilderna verkar nämligen inte 

höra ihop. Den första bildtexten talar om lek fast barnen inte leker på bilden. Det är möjligt att 

tonåringarna tittar på någon som gör det, men varför inte fotografera de lekande barnen i så fall? 

De allvarliga ansiktena och den större pojkens sätt att hålla om den lille konnoterar till omtänk-

samhet, närhet och ansvar. Den nedersta bilden verkar ha tagits nerifrån upp som om fotografen 

satt i en bil och blickade mot barnen som trycker sig mot glasrutan. Man kan också se en svag 

reflex av ett hus på övre delen av bilden. Här tränas det ingen utan det verkar som om barnen 

sprungit fram för att se vem som kommer på besök eller springer efter bilen och vinkar reportrar-

na farväl när de åker iväg. Bilderna visar inga tecken på att de har svårt att röra vid varandra.  
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Tonåringarna ser ut som tonåringar brukar göra förutom att de är mörkare än sina svenska mot-

svarigheter. Tecknen visar alltså både likhet och olikhet. Bilden är tagen inomhus och det har 

funnits någon form av ljuskälla till vänster. Kanske bländaren? Det syns nämligen en mycket 

ljusare, rund fläck på den längsta pojkens hals, minstingens tinning samt flickans kind. Resten av 

ansiktena är i skuggan. Ansikten tillsammans med barnens svarta hår bildar en kontrast mot de 

vita kläderna. Ansikten på den nedersta bilden syns tydligare men de mörka ögonen konnoterar 

även här till osvenskhet. Bilderna är metonymiska i den meningen att de visar en del av ett större 

sammanhang och hjälper läsaren att skapa en föreställning om kosovoalbanska barn. Bilden arbe-

tar också metaforiskt och leder läsarens tankar till det demokratiska Sverige som oförtrutet hjäl-

per svaga stackare som olyckligtvis nog inte är födda här. 

De ideationella funktionerna, främst ordvalen och betydelserelationerna, visar hur journalisten 

bygger sin text på polaritet som innehåller koloniala känslostrukturer. Den trygga, välorganise-

rade, normala svenska verkligheten ställs mot det kaotiska, farliga och onormala livet i Kosovo. 

Flyktingarna representerar det okända och vilda, de mörka okontrollerade känslorna. Eftersom 

det handlar om Kosovo konnoterar ämnet till etnisk rensning och våldsamma konflikter, sådant 

som inte förekommer i det moderna och civiliserade Nordeuropa. De gamla nationsbyggena har 

lämnat sådana brutaliteter bakom sig. När svenska barn leker med en kista är det en ”skattkista” 

medan kosovoalbanska barn leker med en ”likkista”. De visar sitt land genom att de ”skjuter på 

låtsas vilt omkring sig”. När barnen kom till Sverige var de ”bleka”, ”tysta”, ”stillsamma”. Efter 

en kort tid i Sverige ”leker (de) kull”, ”flamsar”, ”fnittrar”, ”roar sig ordentligt”. De är ”öppnare”, 

”spontanare” och ”söker mera vuxenkontakter”. Röda korset bekostar dramapedagoger som ger 

barnen ”möjlighet att bearbeta sina upplevelser”, ”kunna skratta tillsammans”, ”röra vid 

varandra”, ”våga krama varandra”, ”samarbeta”, ”koncentrera sig och att låta fantasin flöda”. 

Svenska föräldrar stödjer sina barn medan kosovoalbanska måste ”stödja sina föräldrar”. Det som 

är frånvarande är föräldrarnas behov av hjälp. Föräldrarna infantiliseras genom att göra dem 

osynliga, maktlösa och beroende av sina barn. 

Journalisten talar först om ”krigsbarn” och ”flyktingbarn” som har svåra ”krigsupplevelser” 

och som åtminstone på ytan verkar vara ganska nöjda i Sverige och kan bearbeta sina upplevel-

ser. Sedan ifrågasätter hon inte att de endast fått en tillfällig hemvist. Denna logik bygger på en 

presupposition om att det kommer att vara tryggt i Kosovo när de ska utvisas och att det inte är 

rimligt att ska få stanna. Då glömmer journalisten dock bort sin egen kommentar om föräldrarna 
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som behöver stöd av sina barn och således inte kan hjälpa barnen. Om föräldrarna inte ens klarar 

av en tillvaro på en flyktingförläggning hur ska de klara av att bygga ett nytt liv i ett krigshärjat 

område? Artikeln handlar om krigsbarn men det som finns i förgrunden är de svenska dramape-

dagogerna, Rädda barnen, flyktingförläggningen och deras insatser. De är agenter i texten. Bar-

nen är patienter som tar emot hjälpen. Det är svenskarna som talar för barnen och berättar hur de 

mår, vad de gör, vad de känner och tänker. Föräldrarna frågas överhuvudtaget inte, utan de som 

vet vad som är bäst för barnen är de svenska myndigheterna. När det gäller transitivitet för övrigt 

är aktiv den vanligaste formen. 

Det som ställs i förgrunden är hur bra dessa barn har det i Sverige och hur mycket resurser det 

satsas. Sverige framställs implicit som ett modernt och utvecklat land där förnuft, empati och 

rationalitet regerar. Att de inte fått uppehållstillstånd kommer fram indirekt genom att de bor på 

en flyktingförläggning. Det som är frånvarande är frågan hur osäkerheten påverkar dem. Presupp-

positionen är att deras problem endast beror på krigsupplevelser och att de först ska bearbeta sina 

upplevelser här och sedan skickas tillbaka. Hallstahammar sägs vara bara en ”tillfällig hemvist” 

och ”när de får tänka på en plats där de gärna vill vara på så är det inte precis Hallstahammar de 

nämner utan sina gamla hemstäder och byar.” Underförstått att de verkligen inte vill stanna här. 

Borde man kanske se dem som matter out of place, kosovoalbanerna är på rätt plats i Kosovo och 

out of place i Sverige? 

Citaten förstärker obalansen mellan kosovoalbanerna och svenskarna och avslöjar var makten 

finns och vem som äger kunskapen. Det finns två citat av dramapedagogerna Charlotte Söder-

ström och Magdalena Granholm och två citat av Pia Fast, programansvarig på förläggningen. När 

det gäller barnen använder journalisten indirekt tal: ”De tittar ner på golvet och svarar sparsamt 

på frågor om Sverige och Kosovo, om hur de trivs här och vad de tycker är svårast och roligast.” 

Reportern fortsätter: ”De korthuggna svaren står i djup kontrast till de yviga rörelserna och de 

höga rösterna.” Barnen infantiliseras genom att journalisten ställer dem intetsägande standardfrå-

gor som inte kräver utförliga svar. Den vanligaste interpersonella funktionen är sanningsmodali-

tet. Det finns någon enstaka tillåtelsemodalitet som t ex barnen ”fått leka och spela teater”. Det 

finns också ett par pliktmodalitet som t ex barnen ”får snarare stödja sina föräldrar” samt de ”ska 

kunna skratta”, en mening som dyker upp två gånger.  
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”Nya ´orange kuvert` riktar sig till kvinnor” (DN 1999-11-17, A 10) 

Nyheten handlar om pensionsbeskeden. Texten är placerad högst upp längs höger marginalen. 

Journalisten är Börje Karlsson. Det finns två citat av Adriana Lender och Amelia von 

Zweigbergk från Riksförsäkringsverket. Sanningsmodalitet är den vanligaste interpersonella 

funktionen. Det finns även ett par stycken pliktmodaliteter som berättar att löntagarna måste be-

stämma hur pengarna förvaltas. Personerna agerar som experter i texten och deras bakgrund är 

därför oväsentlig. Det finns ingenting i de ideationella funktionerna, varken i ordvalen eller i be-

tydelserelationerna, som skulle avslöja deras etniska ursprung. Kommutationstestet gav samma 

resultat. Det finns flera deagentialiserade passiva meningar, t ex pengarna ”förvaltas”, ”placeras”, 

kuverten ”skickas”. Agenten är RFV. Patienten är medborgarna. Det finns två citat, ett av Lender 

och ett där båda kvinnorna talar.  

 

”Branden krossade drömmarna” (DN 1999-11-21, A 5) 

Nyheten berättar om ett ekologiskt hus i byn Mörsil väster om Östersund. Huset började brinna 

en vecka innan det skulle invigas. Texten är skriven av Gert Svensson och fotografen är Jan An-

dersson. Det finns en relativt stor svart-vit bild på huset. Denotation: Två brandmän klättrar på 

taket, den tredje står vid huset och tittar uppåt, den fjärde är på väg till höger förbi huset. Det 

finns snö på taket och på marken.  Halva huset är förstört, en del av taket har rivits upp, väggarna 

är delvis svartbrända och fönstren trasiga. Bildtext: ”Det ekologiska huset skulle bli en symbol 

för en positiv framtid för den jämtländska byn Mörsil. Men innan det hann invigas förstördes 

huset i en brand på lördagsmorgonen.” Under den stora bilden finns ett mindre foto som visar 

brända möbler, smält plast och en brandstege mitt på golvet. Bildtext: ”På insidan syns det hur 

elden härjat huset.” Bilderna arbetar både metaforiskt och metonymiskt. De visar den katastrof 

som drabbat husägarna och byn. Bilderna är metonymiska i den meningen att de hjälper läsaren 

att skapa en uppfattning om skadornas omfattning. Precis som bildtexten säger kan huset ses som 

en symbol för en ljusare framtid för glesbygden i allmänhet och byn i synnerhet, en framtid som 

förstördes av branden.  

Den som berättar om huset är Cristl Kampa-Olsson. Hon beskrivs med orden ”hon med ur-

kraften, hon som starkas drivit på i gruppen av grannar och vänner som satsat allt för att förverk-

liga sina kooperativa visioner”. Hon beskrivs alltså som en eldsjäl bakom projektet. Eftersom det 

hänvisas till grannar och vänner kan man anta att hon är hemma i trakten. När det gäller transiti-
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vitet finns det enbart tre deagentialiserade passiva satser, t ex ingen lampa ”lämnades tänd”. 

Agenter är brandmännen, polisen och de som startat projektet. Patient är byborna som hade haft 

nytta av huset. Det som finns i förgrunden är olyckan och de krossade drömmarna. Det finns 

ingenting i de ideationella funktionerna som skulle identifiera någon av de nämnda personerna 

som icke-svensk. Kommutationstestet gav samma resultat. Sanningsmodaliteten är den vanligaste 

formen av interpersonella funktioner. Cristl citeras två gånger. Den andra personen som uttalar 

sig är Ulf Rydström från Östersundspolisen.  

 

Sammanfattning 
 

Kategorin ”Inrikes” innehåller sex nyheter som handlar om flyktingpolitik. Sedan finns en text 

som handlar om tornedalsfinnar, en minoritet som visserligen deltagit i det svenska nationsbyg-

get, men som ändå avviker från normen. De bryter mot den nationella enspråkigheten. Jelena 

Drenjanin representerar de icke-svenskar som invandrat till Sverige. Hon både är och är inte an-

norlunda. Hon är lik ”Oss” i vissa avseenden men bor i fel sorts område och har fel sorts klass-

tillhörighet. Hon är dessutom från Jugoslavien, ett land som symboliserar det värsta tänkbara 

framtidsscenariot, det som kan hända om man inte har en homogen nationalstat. Jelena visar dock 

att det potentiella symboliskt svarta kaoset kan övervinnas genom att anamma det symboliskt 

vita, d v s egenskaper som beslutsamhet, självkontroll, tro på demokrati och jämlikhet samt för-

måga till hårt arbete. Tornedalsfinnarna och Jelena Drenjanin är även bokstavligt vita vilket 

minskar avståndet mellan ”Dom” och ”Oss”. De är trots allt ”normala” människor. Det finns 

också två texter med enbart svenskar i huvudrollerna. Med svenskar menar jag här personer som 

inte framställs som annorlunda. 

Det som är gemensamt för de texter som handlar om flyktingar är att dessa människor behand-

las som en anonym massa. Flyktingarna är en grupp som inte har en röst, som inte frågas och som 

inte får uttala sig. Det är de svenska myndigheterna och hjälporganisationerna som talar för dem. 

När man talar om utlänningsärenden talar man implicit om personer som kommer från länder 

utanför den västerländska världen. Det verkar som om journalisterna satt likhetstecken mellan 

flyktingar och utlänningar. De byråkratiska rutinerna i sig kategoriserar och rankar icke-

svenskarna på olika sätt. Avståndet verkar öka både kulturellt, geografiskt och byråkratiskt ju 

längre bort från Nordeuropa människorna kommer ifrån.  
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Fotografierna fungerar både metaforiskt och metonymiskt. De är metonymiska och indike-

rande i det avseendet att de visar en viss situation som är en del av ett större sammanhang. Den 

historiska förankringen och den manifesta betydelsen utarmas när bilden förs in i den mytiska 

matrisen. En bild på tjetjenska flyktingar visar inte enbart en viss historisk situation i ett visst 

begränsat område utan även hur verkligheten ser ut ute i världen. Den visar också hur en oönskad 

framtid skulle kunna se ut om svenskarna slutade att tro på saker som modernitet och demokrati. 

Bilden på kosovoalbanska barn visar ett motsatt alternativ, nämligen hur bra det kan bli när man 

bara följer den rätta vägen. I Sverige finns det resurser och kunskaper att hjälpa de behövande. 

När det gäller flykting- och utlänningsnyheter är det meningslöst att göra ett kommutationstest.  

Mitt urval visar hur den medierade diskursen tenderar att marginalisera icke-svenskarna. De 

nyheter som innehåller icke-svenskar berör hemspråksundervisning och administrativa problem 

kring flyktingpolitik – saker som är främmande för den svenska majoriteten. Att tidningen väljer 

att göra en lång intervju just med Jelena Drenjanin och inte med någon annan moderatlärling ty-

der på att det finns få politiker med liknande bakgrund. Syftet med intervjun är antagligen att dels 

ge en positiv förebild till andra icke-svenskar, dels visa den svenska befolkningen att alla invand-

rare inte har sociala problem. Samtidigt lyckas man ändå bekräfta den befintliga diskursens vär-

deringar vilket visar hur svårt det är att ta sig ur schablonerna. Att vilja visa att vi alla trots allt är 

lika förutsätter att vi från början är olika. 

 

4.2 Stockholm 
 

”Identifikation vinnande recept”, ”Tandläkare som inte skrämmer” ( DN 1999-11-15, om-

slag, C 6) 

Nyheten handlar om Angeles Bermudez-Svankvist som korades till Årets chef. Hon är klinikchef 

hos folktandvården i Björkhagen. Artikeln är skriven av Eva-Karin Gyllenberg och fotografen är 

Lars Epstein. Puffen på omslaget är placerad längst ner till vänster. Det finns också en passbild 

på henne. Bilden denoterar en kvinna i yngre medelåldern. Hon har rödmålade läppar och ett 

svart, relativt kortklippt hår. Hon är klädd i en vit läkarrock. Hon tittar rakt in i kameran och ler. 

Puffens bildtext: ”Jantelagen gäller inte på Angela Bermudez-Svankvists mottagning.” Intervjun 

är nästan en helsida. Det finns en stor bild på Angeles i mitten, på övre halvan av sidan. Bilden är 

tagen vid mottagningens reception. Angeles tittar rakt in i kameran och ler. Hon är fotograferad i 
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halvfigur, klädd i en vit läkarrock med landstingets logo, namnskylt på vänster ficka. Hon står en 

aning vänd till höger och lutar sig lätt mot någon form av möbel som man ser endast en liten bit 

av. Hennes vänstra hand vilar på kanten av möbeln så att endast fingrarna syns. Bildtext: ”Att 

vara chef medför både för- och nackdelar tycker Angela Bermudez-Svankvist. Till fördelarna hör 

att hon kan måla naglarna och bära alla sina sju guldringar.”  

Fotografens val av tecken är intressant. Han kombinerar både bekanta och obekanta tecken. 

Det som syns allra tydligaste i den större bilden är den lysande vita läkarrocken som får det 

mörka håret och ögonen att se ännu mörkare ut. Den vita rocken hör till yrket och symboliserar 

vithet i betydelsen av frånvaro av den materiella verkligheten, d v s frånvaro av smuts och bakte-

rier som kan förorsaka smitta och sjukdomar. Läkarrocken symboliserar på sätt och viss även 

modernitet, saker som vetenskap, nya läkemedel och avancerad medicinsk ingenjörskonst. Läka-

ren med sin vita rock står också för godheten och är en ofta förekommande hjälte inom populär-

kulturen – även om just tandläkare sällan får spela hjälteroller. Vilka konnotationer uppstår när 

den vita läkarrocken kombineras med Angeles svarta hår och mörka ögon? Vad är det som avgör 

om patienten känner förtroende för sin (tand)läkare? Angeles själv menar att patienten måste 

kunna identifiera sig med tandläkaren och då har läkarens ursprung och ålder en viss betydelse. 

Andra viktiga tecken är landstingslogon och nagellacket. Att Årets chef kommer från den of-

fentliga sektorn anses vara ovanligt. Nagellacket tas upp på fotot och i både bild- och brödtext. 

Bilden är ett porträtt, hon och fotografen har valt en plats där hon ska posera och bli fotograferad. 

Nagellacket, läppstiftet, ansiktsuttrycket och de andra använda tecknen låter läsaren att skapa en 

föreställning om hennes persona. Nagellack och smink är vanliga kvinnliga företeelser men till-

sammans med läkarrocken kan de ge ett oseriöst intryck. Många lager ”tomterött” är dessutom 

knappast lagom. Den manifesta betydelsen och den historiska förankringen försvagas när bilden 

förs in i den mytiska matrisen. Det handlar visserligen om en bestämd person i en bestämd situat-

ion, men bilden fungerar även metaforiskt. Läsaren rör sig dels i en bekant miljö och föreställ-

ningsvärld, dels i en obekant värld med ”alla sorters människor” som Angeles representerar. När 

hon står där vid receptionen (det bekanta) symboliserar hon det ”nya” Sverige (det obekanta). 

De ideationella funktionerna, i synnerhet ordvalen och betydelserelationerna, ställer det 

osvenska i förgrunden och skapar avstånd. Angeles har en svensk och en spansk förälder. Famil-

jen flyttade till Alby när hon var sexton år. Det sägs också att det vid den tiden bodde många 

svenskar i Alby och att familjen umgicks mest med dem. Trots detta fokuserar man på det 



 66 

osvenska. Det uppstår en form av spektakel där både journalisten och Angeles opererar med 

kända tecken. Båda vet vad som antas intressera läsaren. Journalisten ställer viss typ av frågor 

och Angeles ger för det mesta de svar som förväntas av henne. Texten är stereotypiserande. Man 

ger en rad enkla, lättbegripliga och igenkännliga egenskaper. Betydelserna blir fixerade och oför-

änderliga.  

Angeles tillskrivs egenskaper som ”smittande skratt”, ”osvenskt jäklaranamma”, att ha ” sju 

guldringar” och mycket nagellack. Det sägs också att hon ”knöt näven” i rocken när hon till-

trädde i sin tjänst som klinikchef. Att knyta näven blir ett osvenskt beteende när det knyts ihop 

med osvenskt jäklaranamma. Dessa egenskaper sätts ihop med hennes ursprung som ”dotter till 

spansk flamencodansare och svensk byråkrat”. Det heta, emotionella, dramatiska och flamenco-

dansande Spanien ställs mot det välorganiserade, stela, rationella och byråkratiska Sverige. Man 

ger också stort utrymme för hennes namn. Hon ”är döpt till Maria de los Angeles, men det är i 

krångligaste laget” och därför kallas hon Angela. Detta upprepas i både brödtexten och faktaru-

tan. Journalisten kallar henne ”Angela” i brödtexten och i rubrikerna ”Angeles”. Hennes språk-

kunskaper tas också upp. Att kunna sex språk är visserligen beundransvärt men det händer sällan 

att man nämner alla de språk som en svensk talar eller har läst i skolan. Angeles språkkunskaper 

presenteras inte som ett nyttigt redskap på arbetet utan snarare som ett resultat av den multikultu-

rella bakgrunden.  

Ordet ”jante” upprepas tre gånger. Jante-Sverige sätts i kontrast mot ”alla sorters människor” 

som har ”olika etnisk bakgrund”, kommer från ”tretton olika länder” och ” är i åldrarna 23-60 

år”. Det anges en lista över alla tretton länder vilket kan anses visa övertydlighet. Logiken i tex-

ten är en aning oklar. Menar journalisten att kategorisering efter kön, ålder, utbildning, yrke, 

klass o s v inte är att tala om ”alla sorters människor”? ”Alla sorter” måste då enbart syfta på dem 

som inte är svenskar. Dessa ”alla sorter” klumpas ihop efter hemländerna medan svenskarna im-

plicit betraktas som individer med personliga egenskaper som ålder, kön, yrke. En annan pres-

upposition är att det på ”normala” arbetsplatser inte finns ”alla sorters människor” utan endast 

svenskar. Om det fanns det skulle det inte vara lika viktigt att nämna alla tretton länder. Det sägs 

dessutom att hon ”gjorde något som fått många att höja ögonbrynen”, d v s anställde ”alla sorters 

människor”. När det gäller transitivitet är den vanligaste formen aktiv, agenterna är Angeles och 

journalisten. Även när journalisten avser att framställa det osvenska som positivt blir det resulta-

tet det motsatta för att utgångspunkten är den befintliga diskursen där svenskheten är en norm. 
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När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste men det finns 

även några modaliteter som uttrycker tillåtelse eller önskvärdhet. Hjälpverbet ”kan” dyker upp i 

olika former flera gånger och beskriver vad hon eller en eventuell kund är tillåten eller har möj-

lighet att göra. Exempelvis: ”…kan bli utsedd till något så fint som årets chef”, ”…du kan prova 

med någon av mina kolleger”. Modaliteterna som ”vill” och ”skulle” förekommer också flera 

gånger och talar om vad hon önskar göra. Pliktmodalitet dyker upp ett par gånger. En intressant 

modalitetskombination dyker upp mellan en av journalistens frågor och Angeles svar. Reportern 

frågar: ”Men om du måste välja mellan paella och falukorv?” Hon svarar: ”Jag skulle ta båda.” 

Journalisten ville först veta om hon var ”svensk eller spansk” och hon svarade med ”jättebåde-

och” vilket fick journalisten att ställa en följdfråga där hon måste välja. Personer som lever i två 

kulturer skapar oreda i kategorierna. Det är reportern som vill hålla kategorierna rena och kräver 

en enhetlig identitet, svensk eller spansk. Angeles däremot upplever inte någon form av kontrast. 

För henne är det ett hypotetiskt val. Om hon vore tvungen, vilket hon aldrig kommer att vara, 

skulle hon ändå ta båda.  

När det gäller den textuella funktionen finns det sex citat av Angeles. Journalisten ställer fyra 

direkta frågor till henne. Förutom att försöka få henne att välja mellan spanskhet och svenskhet 

vill journalisten veta hur Angeles övertygar en rädd patient att komma till mottagningen och vilka 

nackdelar chefspositionen har. Citationstecken i indirekt tal förekommer i faktarutan där journa-

listen sammanfattar brödtextens innehåll och berättar om Angeles intressen och favoritmat. Citat-

ionstecken i dessa fall markerar ett direkt citat (skriven i jagform). Försvenskningen av Angeles i 

kommutationstestet fungerade inte för att det osvenska står i förgrunden. 

 

”Tradition för ökad livskvalitet” (DN 1999-11-16, C 2) 

Artikeln är placerad mitt på sidan och handlar om ett landstingsprojekt där musiker besöker olika 

vårdinstitutioner för att spela. Det svart-vita fotografiet är relativt stort och fungerar som blick-

fångare. Artikeln är skriven av Martin Stugart och fotografen är Susanne Karlsson. Först denotat-

ion. I förgrunden står en mörkhårig kvinna klädd i en svart klänning som är gjord av glittrigt 

material. Hon är fotograferad från midjan uppåt. Hon spelar fiol, profilen och ryggen vända mot 

kameran. Hennes vänstra arm håller fiolen och pressar den mot axeln. Eftersom fotografen står 

bakom violinisten syns även publiken. Rummet är möblerat med stolar och små runda bord. På 

borden finns kaffekoppar och mycket papper. Ett par personer står upp längst bak i rummet vid 
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utgången. Till höger ser man stora fönster. Framför violinisten finns en mikrofon. Bildtext: 

”Rimma Gotskosik förnöjde publiken på Myntet med sitt temperamentsfulla fiolspel. Nästa år ska 

hon ut i vårdapparaten och underhålla där.”  

Fotografens val av tecken och kameravinkel, att rikta kameran mot publiken, visar att det 

handlar om en lokalnyhet och inte om en kulturnyhet. Publikens vardagliga klädsel och pappren 

på borden konnoterar till en konferens eller en kurs, därför känns violinistens närvaro överras-

kande. Bilden arbetar både metonymiskt och metaforiskt. Den visar en situation, en konsert, som 

är en del av ett större projekt. Bilden hjälper läsaren att föreställa sig hur resten av projektet ser 

ut, d v s hur det är tänkt att projektet ska fungera. Samtidigt visar bilden tecken som är fantasieg-

gande. Violinistens glittriga klänning ser ut som en aftonklänning, en klädsel som skulle vara rätt 

i en konsertsal men som är fel i en undervisningslokal. Den vardagliga omgivningen framhäver 

hennes exotism (profilen, det mörka håret och klädseln). Hon är ett exotiskt och temperaments-

fullt inslag i den gråa svenska vardagen. Hon är dessutom den enda icke-svenska musikern som 

framträder i text och bild.  

Först de ideationella funktionerna. Speciellt ordvalen och betydelserelationerna är intressanta. 

Journalisten anger ursprunget endast till en enda person. Presuppositionen måste då vara att 

svenskarna är likadana oavsett vilken del av landet de kommer ifrån. Rimma Gotskosik däremot 

presenteras som den ”ryskfödda”. Det sägs också att hon är ”konsertledare vid Oscarsteatern se-

dan 1981”. Varför är det viktigt att veta att hon är från Ryssland? Hennes ursprung har ingen be-

tydelse i sammanhanget. Hon är där i egenskap av en violinist och inte av en ryska. Det handlar 

således om övertydlighet. Genom att nämna hemlandet kan man mobilisera läsarens eventuella 

förutfattade meningar om ryssar som sedan påverkar tolkningen av bilden och texten. Journa-

listen arbetar utifrån den befintliga diskursen där svenskheten är en norm. Jag hittade inga spår av 

koloniala känslostrukturer. 

Bildtexten talar dessutom om ett ”temperamentsfullt fiolspel”. Är temperamentet i det här fal-

let hennes personliga egenskap eller syftar man på musiken hon spelar? Bilden, den glittriga 

klänningen och det mörka håret är i kontrast mot de vardagligt klädda och relativt ljusa arbetste-

rapeuterna, sätter hennes annorlundahet i förgrunden. Det är då möjligt associera det tempera-

mentsfulla till hennes person. Senare i texten får man dock veta att Stockholms salongsduo spelar 

czardas och operetter. Jag hittade ingen uttrycklig stereotypisering. Duon består av Rimma 

Gotskosik och Sven Idar som spelar piano. Den här gången är pianisten Carina E Nilsson, som i 
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vanliga fall samarbetar med en annan person. Rimma skiljer sig från de andra grupperna som är 

Rock-Boris och Spice Gubbs som ”showar, spexar och munhuggs”. Fotografen har betraktat 

Rimma som den bildmässigt mest intressanta personen vilket också visar tecken på svenskhetens 

position som norm. Andra personer presenteras endast med namn, instrument och orkester. Till 

trion Fernando-Nermin-Denho anges inget ursprung, endast typ av musik de spelar. 

När det gäller transitivitet är den dominerande formen aktiv. Det finns få passiva satser. Det 

”gjordes en utvärdering” av projektet, det ”fastslogs” att musik hade betydelse för de sjukas till-

frisknande, duon kan ”utökas till en trio” och en fråga om hur en ungdomsgrupp ”tas emot”. Me-

ningarna är deagentialiserade. I de två första meningarna är agenten mystifierad och i de två sista 

är agenten med som en presupposition. Agenterna i artikeln för övrigt är landstinget och de med-

verkande musikerna. Patient är de sjuka och gamla som dock inte är närvarande i denna konsert. 

Publiken består av arbetsterapeuter. Det handlar således om en myndighet (landstinget) som talar 

för de gamla och sjuka som inte är närvarande.  

Av interpersonella funktioner är den vanligaste formen sanningsmodalitet. En annan modalitet 

är ”vill” som syftar på landstinget som vill höja livskvaliteten och ungdomar som vill höra sin 

egen musik. När det gäller textuella funktioner finns det ett citat av Maud Wennerstrand som är 

informatör vid kulturförvaltningen, Lisbeth Olsson som är programansvarig vid landstinget, 

Rock-Boris och Rimma Gotskosik. Wennerstrand uttalar sig om vikten av artistbesöken för de 

gamla och sjuka. Olsson berättar om trion Fernando-Nermin-Denho som ska spela för ungdomar. 

Boris Lindqvist berättar att de inte spelar för pengar. Gotskosik säger att de gamla älskar hennes 

musik men att de unga inte alltid gör det. Jag gjorde avslutningsvis ett kommutationstest. Gotsko-

siks icke-svenskhet ligger framför allt i namnet, fotot och uttrycket ”ryskfödda”. Att hon sedan 

spelar operetter får en synnerligen temperamentsfull klang först när man vet att hon är ryska.  

 

”Tittut i tvättstugan” och “Kungligt besök i tvättstuga” (SvD 1999-11-17, omslag, s 10) 

Nyheten berättar om drottning Silvias besök i Rinkeby och Tensta. Artikeln är skriven av Catha-

rina Ingelman-Sundman och fotografen är Tomas Oneborg. Det finns en stor färgbild mitt på om-

slaget. Först denotation. En svart skolpojke kikar fram bakom en tvättmaskin och en proppfylld, 

vit tvättkorg. Han står mellan två gula tvättmaskiner och man ser endast hans huvud. Han har en 

svart mössa på huvudet med texten ”Chigago”. Han tittar inte direkt mot kameran utan mot någon 

som står till vänster om kameramannen. I den andra tvättmaskinens lucka ser man en suddig spe-
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gelbild av drottningen. Bredvid tvättmaskinerna, lite längre bak finns en folksamling. En liten, 

svartklädd, mörkhårig flicka står längst fram och tittar mot drottningen som står mitt i folksam-

lingen. Det står en äldre gråhårig man snett bakom drottningen. Bredvid honom står en äldre 

dam, en man och en kvinna. Till höger om Silvia står en annan äldre man. Silvias vita dräkt lyser 

vitast av alla. Puffen under bilden inleder till ämnet och presenterar den lilla pojken som ”tioårige 

Muhammed Mersielmz” (stavad Hersielmz i brödtexten).  

Fotografens sätt att välja vad som är värt att fotograferas visar tydligt vad som är normalt re-

spektive onormalt. Han utnyttjar både det bekanta och obekanta, det metaforiska och det meto-

nymiska. Det som är fantasieggande och inte förefaller särskilt realistiskt är teckenkombinationen 

med drottningen och tvättstugan. Drottningar och tvättstugor med smutstvätt och vardagligt 

klädda människor hör inte ihop. Denna teckenkombination är metaforiskt i det avseendet att den 

symboliserar det demokratiska och jämlika svenska samhället. Den andra ovanliga kombination-

en dyker upp i egenskap av den glada, svarta pojken. Han är ännu ett exotiskt inslag i den grå 

svenska vardagen. Han utstrålar glädje och oskyldighet. Hans breda vita leende och stora ögon 

med lysande ögonvitor skapar en association av ett lyckligt naturbarn som av ödets nyck hamnat 

mitt i den moderna verkligheten där han inte riktigt hör hemma. Bilden är också indikerande. 

Pojken är en av ”de andra” som befolkar detta område. 

Själva artikeln är placerad mitt i den nedre halvan av sidan. Det finns en stor färgbild som in-

ramas med brödtexten. Först denotation. På bilden ser man två tvättmaskiner och en torktumlare, 

två barn står framför torktumlaren. Det större barnet omfamnar det mindre, minstingen tittar 

uppåt mot Silvia som tilltalar dem. Drottningen sträcker högra handen fram mot barnen, hon bär 

en svart handväska under vänstra armen. Hon är klädd i en vit, knälång dräkt och svarta skor, 

pojken har på sig rutiga byxor och en mörk tröja, flickan är klädd i svarta byxor och en ljus tröja, 

håret i tofs. I bakgrunden finns en fylld och en tom tvättkärra. Bakom kärrorna och Silvia syns en 

folksamling. Kvinnan på andra sidan den fyllda kärran skulle kunna vara barnens mor, hon tittar 

på barnen och ler. En mörkhyad, ung man kikar fram mellan torktumlaren och kvinnan. En grå-

hårig äldre dam syns i bakgrunden och en ljushårig kvinna precis bakom Silvia. Bildtext: ”Mitt i 

vardagslivet. När kvinnorna i Rinkeby vaskar sin byk brukar barnen vara med i tvättstugan. Så 

var de också denna dag då landets drottning kom på besök. Drottning Silvia förhörde sig om hur 

de trivdes i lekhörnan och kafeterian och om de tyckte om att tvätta.” Silvias dräkt lyser vitast av 

alla. Det är hon som står i både fotografens och de andra människornas fokus. Det finns ett re-
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spektfullt avstånd runt Silvia. Kombinationen av tecken är inte lika roliga på denna bild. Den 

svarta pojken på omslaget såg mer exotisk och annorlunda ut än människorna här. Det främst 

drottningen själv som är annorlunda. Hon är som sagt placerad i ”fel” miljö. 

Ordvalen och betydelserelationerna ställer det osvenska och annorlunda i förgrunden. Det 

finns också en tydlig skillnad mellan över- och underklass. Det är svenska direktörerna, ”Famil-

jebostäders ordförande” och ”vd” som guidar ”vår drottning bland fulla tvättkorgar och maski-

ner”. Vems drottning är då ”vår” drottning? Direktörernas? Svenska folkets? Direktörerna besk-

rivs som ”prydliga herrar i kravatt och kostym” och att sådana ”brukar inte synas i tvättstugor”. 

Om de inte brukar synas i tvättstugor måste de ha antingen ett hembiträde eller en hemmafru som 

tvättar åt dem. Rinkebyborna beskrivs som ”glada, blankkindade kvinnor, myllrande barn och en 

solotvättande herre”. Texten som helhet ger ett intryck av tvättande kvinnor och deras barn. Den 

nämnda herren har antagligen ingen familj, ty annars skulle hans fru och barn vara där och tvätta. 

Han tvättar ju solo. 

Att tvättstugan kallas för ”Tvättmoskén” visar att vilken typ av människor som antas bo på 

området. Stället sägs vara ”unik” för att den är ”en samlingsplats” där man kan ”lyssna till musik 

och se på väggen hur mycket klockan är i New Delhi, Istanbul och Santiago”. Vad som inte sägs 

är om klockorna är bostadsföretagets idé eller om invånarna velat ha dem. Varför måste man veta 

hur mycket klockan är i Delhi när man tvättar kläder i Rinkeby? Klockorna är metaforer som 

symboliserar de världsdelar var de icke-svenska invånarna kommer ifrån. Det finns också en ka-

feteria och ett lekrum. Presuppositionen är att de icke-svenska kvinnorna är mera sociala än de 

svenska kvinnorna och icke-svenskarna har mera konventionella könsroller. Eftersom det är 

kvinnorna som sköter hushållsarbetet och barnen, behövs det ett lekrum för ungarna. Männen 

verkar vara ganska ovanliga i denna kvinnliga värld. Svenska tvättstugor har aldrig lekrum för 

barnen.  

Man kan se koloniala känslostrukturer i betydelserelationerna. Bocentret representerar det de-

mokratiska Sverige som har skapat denna plats för att hjälpa invandrarna som har storfamiljer 

(behöver en stortvättstuga och ett lekrum för sina många barn), som gillar att umgås i stora grup-

per (behöver en kafeteria) och som är långt borta från sina hemländer (vill veta hur mycket är 

klockan hemma). Förorten representerar det okända, exotiska, annorlunda och vilda. Man kan 

också tala om stereotypisering i den meningen att förorterna och deras invånare reduceras till ett 
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antal lättbegripliga och igenkännliga tecken som överdriver, förenklar och fixerar betydelserna 

och visar vad som är normalt och onormalt. 

Silvia får också en present. Val av present förstärker känslan av annorlundahet och exotism. 

Ylva Ekman ger Silvia en ”Rinkebyhäst” som present. Den är en röd kamel. Att kalla gåvan för 

Rinkebyhäst i stället för Rinkebykamel syftar naturligtvis på Dalahästen som förvandlats till en 

kamel. Det sägs inte om presentidén är de svenska värdarnas eller rinkebybornas idé, d v s om 

presenten speglar mera på svenskarna föreställningar om Rinkeby än invånarnas uppfattningar 

om sig själva. Varför överhuvudtaget skänka en exotiserad version av dalahästen? Det som är 

avgörande är dock inte hur förortsborna själva uppfattar kamelen, utan hur den upplevs av den 

svenska majoriteten. Eftersom förorten exotiseras, spelar det egentligen ingen roll hur presenten 

ser ut. På något sätt lyckas man alltid bekräfta existerande fördomar vilket visar hur svårt det är 

att bryta mot den befintliga diskursen. 

När det gäller andra ideationella funktioner finns det en del opersonliga och passiva former. 

Det sägs att direktörer inte ”brukar synas”, den här gången ”återfanns” de i Silvias sällskap. När 

journalisten refererar till rinkebyborna är den som gör någonting ett ”man”-subjekt, d v s agenten 

är osynlig och anonym. Det finns även ett par nominaliseringar, ”tvättande kvinnor”, ”myllrande 

barn”. Det sägs också att de ”lär minnas” visiten länge. De som är textens agenter är direktörerna 

och Silvia. Patienten är invånarna som får besök och som fått en förträfflig tvättstuga. Av de in-

terpersonella funktionerna är sanningsmodaliteten den vanligaste. Därutöver finns det formule-

ringar som ”kan man hålla ”, ”vill man inte sitta”, drottningen ”måste skynda sig” och den 

nämnda ”man lär minnas”. Modaliteterna visar att makten ligger i någon annans än invånarnas 

händer. Det finns två citat av Muhammed och ett av Silvia när de konverserar tillsammans. Först 

vid slutet av texten nämner man anledningen till besöket. Rinkebyskolans rektor (svensk) har fått 

ett pris som delas av Silvia. Det var svårt att göra kommutationstestet för att den enda icke-

svenska personen som jag kunde ersätta var Muhammed. Att ersätta Rinkeby med en svensk för-

ort fungerade inte.  

 

”Drottningen i Tensta” och ”Känd invandrare besökte Rinkeby” (DN 1999-11-17, omslag, C 

2) 

Puffen på omslaget ligger längst ner till höger. Puffen är en kort inledning till nyheten och har en 

mindre färgbild. Journalisten är Eva-Karin Gyllenberg och fotografen Leif Engberg. Först deno-
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tation. På fotot ser man tre kvinnor, Silvia i mitten och till höger om henne en svart kvinna som är 

klädd i en ljusblå slöja som är virad runt huvudet och faller ner runt axlarna. Hon håller en affisch 

i händerna och tittar mot bordet. Till vänster om Silvia står en mörkhårig kvinna som är klädd i 

en svart klänning med en vit ”orientalisk” dekoration på klänningens framsida och på manschet-

ter. Det finns även ett smalt band som går längs ärmen. Hon är böjd mot bordet, vänster hand 

utsträckt och pekar på någonting som ligger på bordet. Högra handen pekar en aning bakåt och 

hon tittar mot bordet. Silvia är klädd i en vit dräkt och tittar på kvinnan som står till höger om 

henne. Bilden är tagen hos förening Livstycket.  

Fotografens val av tecken, avslöjar återigen hur den befintliga diskursen ser ut. Det som in-

tresserar fotografen och läsaren är det som är annorlunda och fantasieggande. Man opererar här 

med likheter och skillnader. Alla tre kvinnor är icke-svenskar men den västerländsktklädda drott-

ningen avviker inte från normen. Det är de andra två kvinnorna som är exotiska. Drottningens 

annorlundahet ligger i det faktum att hon är just det, en drottning. Bilden visar vissa stereotypa 

tecken, slöjan symboliserar islam och den broderade klänningen leder tankarna till orientalism. 

Fotografiet är mytskapande i den meningen att det inte längre handlar om vissa personer i en viss 

situation. Dessa två kvinnor med sin symbolladdade klädsel representerar den symboliskt och 

bokstavligt svarta förorten. Bilden förefaller realistisk för att dessa kvinnor är en del av det de 

står för. Drottningen symboliserar den svenska nationen och dess jovialiska sätt att ta hand om 

sina svartare medmänniskor. 

Artikeln är placerad mitt på sidan och har en relativt stor svart-vit bild. Först denotation. I 

bakgrunden syns en vit vägg med två stora fönster. Silvia är i mitten. Hon sitter vid ett bord, vän-

der sig bakåt och vinkar till människor som syns bakom det ena fönstret. En äldre man, en äldre 

kvinna, två barn samt ett suddigt ansikte längst bak. Barnet längst fram vinkar med båda händer-

na och ler brett, mannen alldeles bakom barnet vinkar också och ler. Kvinnan står delvis i skug-

gan men man ser en del av ansiktet och ett leende. Det andra barnet tittar på Silvia med ett allvar-

ligt min på ansiktet. Det andra fönstret är tomt och svart. Man ser endast suddiga spegelbilder på 

fönsterrutan. Till vänster om bordet står en medelålders svensk kvinna som böjer huvudet en 

aning neråt, tittar mot kameran och ler. Man ser hennes mun, näsa och en del av vänstra ögat 

samt magen. Hon är klädd i en framknäppt skjorta. Bildtext: ”Drottning Silvia visades på tisda-

gen runt på Livstycket i Tensta av bland annat Birgitta Notlöv (till vänster).” Kombinationen av 

tecken är intressant. Enligt rubriken är Silvia en invandrare. De som står bakom fönstret är up-
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penbarligen invandrare. Hur ska man då tolka bildens budskap? Att vissa ”andra” är mera an-

norlunda än vissa andra ”andra” och måste därför stå ute i kylan? Vinka får man, men inte 

komma in.  

Transitivitet ställer svenskarna i förgrunden och rinkebyborna i bakgrunden. Det finns flera 

passiva deagentialiserade meningar. När agenten är en organisation eller myndighet används pas-

siv. Priset ”delas ut till Rinkebyskolans rektor”. Agenten är närvarande indirekt, det handlar om 

Stiftelsen Allmänna barnhusets pris. Andra exempel: pengarna ”ska användas för att skolan ska 

kunna fortsätta utvecklas” och priset ”delades ut i” skolan. Det sägs också att Silvia ”visades 

runt” och ”förevisades ” Tvättmoskén. Det ”sattes in” ytterligare två programpunkter efter Silvias 

önskemål. Agenten är närvarande som en presupposition. Meningen ”tvättstugan… kallas Tvätt-

moskén i folkmun” är deagentialiserad. Ordet ”folkmun” kan lika gärna syfta på svenskar som 

rinkebybor. Mahin Sharifpours duvor ”trycktes” på ett linntyg, d v s det är någon annan som 

gjorde det för henne. På vägen ut ”passeras” den teoretiska delen av undervisningen, agenten är 

närvarande som en presupposition.  

Alla dessa deagentialiserade meningar bidrar till att mystifiera de verkliga aktörerna, de som 

är primus motor bakom aktiviteterna kring besöket. En svensk stiftelse ger ett pris till en svensk 

rektor som arbetar i en skola med ”elever från över 60 länder”. När det gäller att utveckla skolan 

är rektorn är agent medan de icke-svenska eleverna är patient. Tvättmoskén har blivit välkänd 

efter Ylva Hemstads dokumentär. I tvättstugans reception sitter ännu en svensk, Birgitta Engel-

man. Ett svenskt team visar den svenska drottningen runt bland icke-svenskar. Det finns alltså 

väldigt många svenskar som gör studiebesök eller uttalar sig om dem om inte är svenskar. Dea-

gentialiseringarna skapar en känsla av en makt som finns överallt men som inte syns. Svenskarna 

är agenter medan invandrarna är patient och ”får besök”. Att deagentialisera även de få meningar 

där invandrarna själva gör någonting förstärker intrycket av passivitet.  

Ordvalen och betydelserelationerna förstärker kontrasten. Man kan se koloniala känslostruk-

turer i texten. Förorten representerar återigen det exotiska och annorlunda, det som avviker från 

normen. Förorten rasifieras genom fokuseringen på hur många olika nationaliteter som finns på 

området. Det finns ”gott om invånare med utländsk bakgrund” som i det här fallet är en eufemism 

för ordet ”invandrare”. Att nämna antalet olika länder (60 st) som är representerade i Rinke-

byskolan är övertydligt. Det är ett sätt att implicit påstå att skolans problem enbart beror på anta-

let olika nationaliteter. Presuppositionen är att rektorn fick priset för att han lyckats tämja (”stöpt 
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om”) en problemskola. En annan presupposition är då att de skolor som endast har svenska elever 

inte har problem. En märklig anmärkning är att ”halva Rinkeby” tvättar åt gången, när det hand-

lar om 21 hushåll. Att kalla Silvia för ”Sveriges mest kända invandrare” är ett exempel på positiv 

självpresentation. Det ger ett intryck av ett jämlikt och öppet samhälle. Journalisten glömmer 

dessutom att invandrare inte åker till studiebesök till Rinkeby. De bor där.  

Delegationen besöker också Livstycket i Tensta. På vägen ut passerar de en svensklektion. Lä-

raren heter Katarina Rubensson. Hon presenteras som ”polska (!)”och journalisten säger att Kata-

rina ”berättar om det svenskaste som finns – falukorven”. Utropstecknet behövs för att göra det 

absolut klart för läsaren att hon trots sitt namn inte är svensk. Utropstecknet kan också tolkas som 

ett sätt att det är en utlänning som lär ut svenska till andra utlänningar. Icke-svenskheten är vikti-

gare än hennes yrke och utbildning. Vad vet polackerna om falukorv och svenskhet? De icke-

svenska förortsborna reduceras till sina nationaliteter och har inga andra personliga egenskaper. 

När det gäller interpersonella funktioner finns det även en del andra modaliteter än sanning. For-

muleringarna ”ska fortsätta”, ”ska användas”, ”ska kunna” uttrycker plikt. ”Ville få ut” och ” 

skulle delas ut” beskriver önskvärdhet samt ”få visa” tillåtelse. Det finns inga citat.  

Kommutationstestet fungerade inte riktigt. De enda icke-svenskar som kunde ersättas var Ka-

tarina Rubensson och Mahin Sharifpour. Katarina var polsk (!) och Mahin gjorde olivkvistar och 

”var stolt över att få visa” sina duvor. Svenska kvinnor kan nog också göra olivkvistar men kan 

de kallas svenskar (!)? Att försöka ersätta Tensta med någon svensk förort gjorde texten obegrip-

lig. 

 

”Bidrag pekar ut områden” (DN 1999-11-21, A 2) 

Artikeln handlar om segregation och statliga bidrag. Nyheten är placerad i nedre halvan av sidan. 

Artikeln är skriven av Annika Nilsson och fotografen är Anette Nantell. Det finns ett svart-vitt 

foto som tar en relativt stor plats. Fotografen står vid en klippa och blickar upp mot himlen ur 

grodperspektiv. Längst ner på bilden syns en bit av klippan, till höger ser man en skymt av en 

gran. En stor gran står precis mitt på bilen, till vänster syns flera barrträd och en björk, högst upp 

på bilden mot himlen syns en skymt av ännu ett barrträd. Det finns mörka moln i himlen. I bak-

grunden, bakom den stora granen finns flera höghus i rad. En svartklädd man står på klippan, en 

bit från den stora granen. Han tittar till höger och man ser hela kroppen. Bilden är tagen från 

långt avstånd och mannen ser liten och ensam ut. Bildtext: ”´De gamla institutionerna tvingar på 
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medborgarna sina lösningar`, säger Mohammed Derakhshan.” Omgivningen visar tydligt att bil-

den är tagen i en förort och inte mitt i stan. 

Fotografens val av grodperspektiv konnoterar den segregerade människans maktlöshet. Bilden 

arbetar metaforiskt. Den ensamma lilla människan blickar upp mot himlen och ser hur det samlas 

mörka moln över hennes huvud. Molnen symboliserar makten, de gamla institutionerna, som inte 

lyssnar på den lilla människan. Den mörke mannen uppe på klippan är en statstjänsteman och 

representerar därmed dessa institutioner, men han är också själv utsatt i sin annorlundahet. Han är 

en del av integrationsmaskineriet samtidigt som han är en av ”Dom”. Fotografiet är indikerande i 

det avseendet att det är en del av en större helhet. Man kan säga att förort är en maskerad index 

som utnyttjar sanningsfaktorn hos ett naturligt index. Det finns många förortsbor som är arbets-

lösa, bidragsberoende och fattiga. Många av dessa människor är dessutom icke-svenskar, därför 

förefaller det naturligt att koppla ihop icke-svenskhet och socioekonomiska problem. Förorten 

har blivit en symbol för segregation och annorlundahet.  

Av de ideationella funktionerna visar framförallt transitivitet hur förhållandet mellan förorten 

och det svenska samhället ser ut. Det finns flera opersonliga och passiva formuleringar. Blom-

manpengarna har ”starkt kritiserats”, ”medel satsades” på miljön, ”vissa områden pekas ut som 

problemområden”, vikten av demokrati ”betonas”, pengar ”delas ut”. Deagentialiserade meningar 

mystifierar ansvarsförhållanden. Det finns även en del nominaliseringar, som t ex ”utvärdering 

visar” hur pengarna använts, ”upprustning” kan höja status och ”deltagandet i samhällsproces-

sen”. Vem som utvärderar, upprustar eller deltar sägs inte. Agenten är närvarande som en pres-

upposition. Agenten är framförallt olika typer av svenska myndigheter, den anonyma makten. 

Förortsborna är patienter. Det som är i förgrunden är alla statliga bidrag och projekt som pro-

blemområden fått för upprustning. De som är frånvarande är orsaker till problemet. Det finns tre 

citat av Hooshang Bazrafshan på Integrationsverket och tre citat av Mohammed Derakshan som 

är integrationsansvarig i Husby/Kista. 

Förorten beskrivs som ”invandrartäta och problemtyngda”. Man talar om ”segregation”, ”då-

liga rykte”, ”negativ mediabild” och passivisering. Dessa områden behöver ”upprustning”, statu-

sen borde höjas och där bor ”långtidsarbetslösa med socialbidrag”. Ordvalen och betydelserelat-

ionerna kopplar ihop socioekonomiska problem och icke-svenskhet. Förorten rasifieras och stere-

otypiseras, de invandrartäta områdena får en rad enkla, lättigenkännliga egenskaper. Man tar upp 

endast en del av verkligheten som sedan får en betecknande funktion. Annorlundaheten och mar-
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ginaliteten fixeras och skillnaden mot det ”normala” svenska samhället naturaliseras. Förorten 

blir det nya vilda, svarta och okända. Å andra sidan sägs det att man måste betona ”vikten av 

samarbete och allas lika värde” som är ”grunden för demokratin” för att förbättra situationen i de 

invandrartäta områden. Integrationsansvarig Derakhshan kritiserar myndigheternas sätt att agera 

och anser att statliga projekt ofta institutionaliserar befintliga nätverk. Han säger också att det är 

myndigheterna som ”känner sig ensamma” och antyder att projekten kan vara ett sätt att kontrol-

lera människorna. Det är fråga om vems kunskap räknas som kunskap och vem som har makt att 

kontrollera hur kunskapen används. Makten är ett nätverk som producerar saker som definitioner, 

projekt, ekonomiska kalkyler och byråkrati. När en rad förorter är definierade som problemom-

råden kan man anställa integrationsansvariga, grunda ett integrationsverk och skapa en hel praxis 

kring fenomenet. Hur man tar sig ur kategorin ”problemtyngd invandrartät område” återstår att 

se. 

När det gäller interpersonella funktioner finns det flera olika modaliteter. Det finns tillåtelse-

modalitet, som t ex att upprustningen ”kan” betyda mycket, ”i Husby kunde vi hantera pengarna”, 

invandrarna ”kan lösa problemen själva” och ”medborgarna själva kunnat enas om” hur pengarna 

”ska användas”. Verbet ”får” används också en hel del i texten, ofta i opersonliga formuleringar 

där en osynlig agent får någonting att hända. Verben ”ska” och ”måste” uttrycker plikt, som t ex 

”varför invandrarkvinnorna ska” gå till svenskarna och för att samarbetet ”ska fungera måste” 

makten maka på sig.  En intressant kombination är, ”man ska kunna åstadkomma”, som beskriver 

folks förväntningar. Den kan tolkas som en pliktmodalitet (måste kunna) eller som ett uttryck för 

folks önskan. Modalitet som uttrycker önskvärdhet syns bl a i meningen som talar om pengar 

som ”problem tyngda områden skulle få dela på”. Meningen följs av villkoren, d v s att medbor-

garna måste enas för att få pengarna. Inramningen får läsaren att undra om de möjligtvis inte fick 

pengar för att de inte kunde enas. Avslutningsvis gjorde jag en kommutationstest. Om det bodde 

svenskar i invandrartäta områden skulle de inte vara invandrartäta. Man skulle kunna tänka sig att 

även svenskarna kunde leva ett segregerat liv. Överklassen i sina områden och underklassen i 

sina problemtyngda områden med många arbetslösa och socialbidragstagare. Att det inte handlar 

om svenska underklassen kommer fram både implicit och explicit. De intervjuade personerna är 

integrationsansvariga. Om det handlade om den svenska underklassen skulle man nog intervjua 

socialsekreterare. Husby är en av de välkända invandrarförorterna i Stockholm. Folk i Kista lever 

också skilda liv, de svenska företagen för sig och de icke-svenska invånarna för sig.  
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”Två män åtalade för grovt narkotikabrott” (SvD 1999-11-18, s 11). 

Artikeln är placerad undanskymt längst ner i mitten ovanför en nyhet som handlar om rån mot 

gamla på kyrkogård. Båda nyheterna är skrivna av Juan Martinez. Det är lätt att blanda ihop brot-

ten och tro att gärningsmännen i båda fall är invandrare. Det ges dock inget signalement om gär-

ningsmännen på kyrkogården.  

När det gäller ideationella funktioner, ordval och betydelserelationer, sägs det aldrig att de 

gripna narkotikabrottslingarna inte är svenskar. Det kommer fram indirekt. Journalisten refererar 

till en ”adress i Tyresö” och en annan ”adress i Tensta” där de greps. Vissa av de gripna ”avvisa-

des omgående” eftersom ”de inte hade uppehållstillstånd”. Även ”chauffören utvisas efter avtjä-

nad straff”. Det sägs inte att ”47-åringen” ska utvisas. Betyder det att han är svensk? Eller en 

europé eller nordbo? Betydelserelationerna leder dock tankarna till en utomeuropeisk invandrare 

med svenskt medborgarskap. Polisen anser att de åtalade ”betedde sig underligt” och ”konstigt”, 

”dök upp på skumma platser vid skumma tidpunkter”. Vad som är en skum plats och tidpunkt 

eller ett underligt beteende förklaras inte. Presuppositionen är att läsaren vet vad som är ett nor-

malt (svenskt) beteende. Eller blir det skumma beteendet skumt först när det är knyten till den 

skumma platsen, invandrarförorten?  

När det gäller transitivitet är de flesta meningarna i aktiv. Passiv används exempelvis i föl-

jande fall: ”chauffören ska utvisas” och ”övriga avvisades” som båda är deagentialiserade. Den 

implicite agenten är rättsväsendet och eventuella berörda myndigheter. Agenten är framförallt 

polisen. ”47-åringen” och hans kompanjoner är agenter såtillvida att man beskriver deras eget 

handlande och patient när det gäller polisens agerande. Av de interpersonella modaliteterna är 

sanningsmodaliteten den vanligaste. Verbet ”påstår” används i indirekt tal när journalisten refere-

rar till det som de åtalade har sagt. Det finns tre citat av Per Eklöf från polisen. Hans trovärdighet 

ifrågasätts inte. Nyheten visar spår av koloniala känslostrukturer. Förorten symboliserar det nya 

vilda där de svarta, hotfulla infödingarna lever och stör ordningen. De arbetar inte utan försörjer 

sig med brott och bevistas i landet olagligt. Detta innebär att de symboliserar kaos, primitivitet 

och det djuriska. De måste således ha, om inte svart hud, så åtminstone en svart själ. Polisens 

uppgift är att disciplinera och kontrollera dessa vildar. Kriminalitet är ett ämne där invandrare 

och etniska minoriteter ofta förekommer.  
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Försvenskningen av texten i kommutationstestet fungerade inte. Man kan inte utvisa krimi-

nella svenskar från Sverige. För övrigt hade det kunnat vara frågan om svenska knarklangare som 

bor i en problemförort. 

 

”Värd tog lägenheten och stoppade bytet” (SvD 1999-11-17, s 10) 

Artikeln handlar om en tvist mellan fastighetsägaren Lennart Ottosson och hyresgästen Giuseppe 

Venezia. Ottosson sade upp hyreskontraktet och gav lägenheten till sin dotter. Texten är placerad 

längst ner till höger under artikeln om Silvias besök i Rinkeby. Venezias namn är felstavad en 

gång, ”Giesuppe” i stället för ”Giuseppe”. Artikeln är skriven av Juan Martinez. 

När det gäller den textuella funktionen visar citaten vilka som är dramats huvudpersoner. De 

som citeras är P-O Brogren, Hyresgästföreningens pressombudsman (tre citat) och Lennart Ottos-

son (två citat). De ger sina synpunkter på ärendet och motiverar sina handlingar, uppsägning vs 

rättsprocess. Venezia, vars hyresrätt det handlar om, har en liten biroll. Han citeras en gång och 

får berätta att han försöker skratta åt situationen men att mamman är orolig. Han symboliserar 

den lilla människan som blivit orättvist behandlad. Giuseppes ursprung anges inte och har under-

ordnad betydelse. Hans icke-svenskhet kommer fram implicit genom det italienska namnet. De 

ideationella funktionerna, framför allt ordvalen, visar vem som är skurken i berättelsen. Fastig-

hetsägaren ”hävdar” och ”påstår” att Giuseppe inte behöver lägenheten. Verbet ”hävdar” används 

även när någon annan refererar till Ottossons åsikter. Ordvalet visar att varken journalisten eller 

de andra aktörerna håller med honom och att journalistens sympatier ligger hos hyresgästen.  

Ottosson talar om ”den påstådda byteslägenheten”, ”misstänkt skenbyte”, om att hindra ”orik-

tiga byten” och anger dessa skäl som motivering till uppsägningen, samt påpekar att Venezia sä-

songsarbetat utomlands. Detta ställs i kontrast mot att Ottosson nu är ”polisanmäld för egenmäk-

tigt förfarande”, har ”kastat ut en hyresgäst” och att den nya hyresgästen i Venezias lägenhet är 

Ottossons egen dotter. Venezia är dramats offer som får hjälp av hyresgästföreningen. Skurken i 

det här fallet är fastighetsägaren och räddaren i nöden hyresgästföreningen som ska se till att rätt-

visa skipas. Hyresgästföreningens pressombudsman använder pronomenet ”vi” när han berättar 

om händelsen. Fastighetsägaren och pressombudsmannen är huvudsakliga agenterna i berättelsen, 

deras handlingar och synpunkter ställs i förgrunden. Venezia är en agent i den meningen att det är 

han som satt igång hela processen genom att kontakta hyresgästföreningen, men detta kommer 

fram indirekt. Därefter har han blivit en patient som påverkas av de andra aktörernas handlingar. 
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När det gäller transitivitet är den dominerande formen aktiv. Den vanligaste interpersonella 

funktionen är sanningsmodaliteten. Modaliteten ”vill” syfta på det som antingen Ottosson eller 

Venezia önskar göra. Kommutationstestet påverkade inte textens innehåll nämnvärt. Det enda 

som möjligtvis kan göra Giuseppe icke-svensk är att han periodvis ”säsongsarbetar utomlands” 

men det finns även svenskar som gör det. 

 

”Hyresvärd tog över bostad” (DN 1999-11-18, C 2). 

Även denna artikel handlar om Giuseppe Venezia. Artikeln är skriven av Kjell Nilsson och foto-

grafen är Torbjörn F Gustafsson. Texten är placerad centralt högst upp i mitten och har en relativt 

stor, svart-vit bild på Venezia. Bilden denoterar en yngre, mörkhårig man som klädd i en ljus 

kappa med svart krage. Han står framför ett höghus. Bakom hans rygg skymtar en ljus paketbil 

som är parkerad framför höghuset. Till vänster ser man en del buskar. Mannen tittar åt vänster, 

profilen är vänd mot kameran. Man ser hans överkropp från axlarna uppåt. Kappan ser ljusare ut 

än ansiktet. Bildtext: ”Giuseppe Venezias fastighetsvärd på Grevgatan, Lennart Ottosson, tog helt 

enkelt över Venezias tvårummare, bytte lås och namnskylt.” Bilden är metonymisk i den mening-

en att den visar en bit av huset och gatan, men utan bildtext är det svårt att lokalisera området. 

Det mörka håret och yviga ögonbrynen konnoterar till utländsk härkomst. Kombinationen av 

tecken, adressen och hans utländskhet, kan skapa en kontrast. Östermalm associerar nödvändigt-

vis man inte till icke-svenskar. Giuseppe representerar här den drabbade lilla människan. Han 

finns med på bild men får inte uttala sig i texten. Hans namn är felstavad en gång, ”Guiseppe” i 

stället för ”Giuseppe”.  

När det gäller de ideationella funktionerna visar ordvalen återigen vem som är skurken, hjälten 

och offret. Skurken är Ottosson medan Hyresgästföreningens representanter är hjältarna som för-

söker hjälpa offret, Giuseppe Venezia. Giuseppe presenteras här som den ”svenskfödde” och han 

är ”36 år”. Tvisten handlar om ”Grevgatan 16 på Östermalm”. Detta kan tolkas som övertydlig-

het. Varför är det viktigt att veta att han är 36 år och född i Sverige? Dessa egenskaper har ingen-

ting med hyrestvisten att göra. Man kan tolka det som personalisering men varför har han inte 

intervjuats i så fall? Ottosson agerade beskrivs som ”egenmäktigt förfarande”. Verbet ”hävdar” 

används även här. Ottossons dotter sägs vara den nya hyresgästen. ”I en eventuell rättslig process 

riskerar dottern att bli skadeståndsskyldig” medan Venezia sägs vara ”utom allt tvivel” en ”rätt-

mätig innehavare”. När ”hyreskarusellen inleddes” arbetade han ”tillfälligt utomlands” och det 
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var hans mor som gjorde ”den chockerande upptäckten”. Fastighetsägarens påståenden om sken-

byten ”förnekas, inte bara av Venezia och Hyresgästföreningen, utan också av övriga två fastig-

hetsägare”. Journalisten nämner också ”kronofogden”, ”fastighetsägarnas ansvarsnämnd”, 

”tvångsförvaltning” och säger att DN ”avslöjar” att ännu en hyresgäst vägras ett byte. Den 

svenska hyresgästens berättelse bekräftar Venezias oskyldighet. När en icke-svensk, som är per-

manent bosatt i Sverige, arbetar utomlands kan det skapa misstankar om fusk. 

När det gäller transitivitet är den dominerande formen aktiv. Venezia är textens patient, agen-

ten är Ottosson och Hyresgästföreningen. Det finns flera passiva uttryck och deagentialiseringar 

än i den andra artikeln. Passiv används bl a när agenten borde vara Venezia. I den tidigare arti-

keln gjorde Venezia en polisanmälan, här är ”Lennart Ottosson polisanmäld”. Direkt därefter får 

man veta hur Hyresgästföreningen har agerat. Ansvarsförhållandena blir otydliga. Ett annat ex-

empel är ”hyreskarusellen inleddes redan i våras”. I andra deagentialiserade meningar finns agen-

ten med som en presupposition, som i exempelvis ”en hyresgäst … vägras genomföra bytet”. 

Agenten är Ottosson. Det finns även fall där syntaxen sätter handlingen i förgrunden och agenten 

i bakgrunden som exempelvis i ”ett byte som omgående stoppades av Lennart Ottosson”. Agen-

ten är Ottosson och patient Venezia. Alla dessa syntaktiska verktyg förstärker Giuseppes osynlig-

het och passivitet. Den lilla människan har allmänt en liten roll i medierna. Vilken betydelse Giu-

seppes eventuella icke-svenskhet har i dramat är svårt att säga. 

När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste. Det finns få 

andra modaliteter. Det finns en tillåtelsemodalitet, fastighetsägaren ”vill (inte) spekulera”. Det 

finns en del värderande uttryck som tillhör modaliteten önskvärdhet, d v s visar om journalisten 

godkänner det som påstås. Sådana uttryck är exempelvis ”helt enkelt” och ”i varje fall” och tre 

punkter i slutet av meningen (journalisten tvivlar på att dottern flyttat in i lägenheten). Citaten 

förstärker aktörernas positioner ytterligare. Venezia frågas inte alls trots att han fotograferats vil-

ket understryker hans position som en patient. De som får uttala sig är: Lena Lindell, jurist på 

Hyresgästföreningen (två citat), Lennart Ottosson (två citat) och Gudrun Johansson, hyresgäst i 

huset (ett citat). Varför frågar man Johansson men inte Venezia? Kommutationstestet påverkade 

inte textens innehåll särskilt mycket. Vad som inte klarade av försvenskningen var uttrycket 

”svenskfödde”. Om en svensk kallas för svenskfödd måste det finnas synnerliga skäl till det.  
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”Kamratstödjare ska motverka mobbning” (DN 1999-11-17, C 2) 

Artikeln är placerad precis under nyheten som berättar om Silvias besök i Rinkeby. Texten hand-

lar om organisationen Friends som har arrangerat en temadag för Stockholms högstadieelever. 

Kamratstödjarens funktion är att vara en länk mellan elever och vuxna på skolan. Avsikten är att 

utbilda två förtroendevalda i varje klass för att förebygga mobbning. Maja Notini och Sophie 

Jensen från Enskedeskolan ger sina synpunkter och hur de arbetar. Det sägs ingenting om flick-

ornas bakgrund eller deras skola. Eftersom de två rubrikerna ”Känd invandrare besöker Rinkeby” 

och ”Kamratstödjare ska motverka mobbning” är placerade direkt efter varandra kan det skapa 

föreställningar om mobbning i invandrarskolor. Artikeln i sig talar om högstadieelever och skolor 

i allmänhet utan att direkt peka ut någon särskilt problemförort eller -skola. Artikeln är skriven av 

Åsa Berner. 

Först ideationella funktioner. Agenterna i texten är organisationen Friends och ”vi” (Maja och 

Sophie). Patient är de mobbade eleverna. När det gäller transitivitet är aktiv den vanligaste for-

men. Det finns få passiva konstruktioner. Deagentialiserad passiv förekommer t ex i följande fall: 

temadagen ”anordnades” och kamratstödjare ”utbildas”. Agenten finns med som en presupposit-

ion, d v s den som gör detta är organisationen Friends. Flickorna använder formen ”man” när det 

berättar vad kamratstödjarna borde göra och ”vi” när de talar om sig själva. Det som finns i för-

grunden är kampen mot mobbning. Det som är frånvarande är eventuella orsaker till mobbning. 

Det nämns att Maja och Sophie har fått lära sig varför någon mobbar men journalisten har valt att 

inte följa upp det spåret. När det gäller interpersonella funktioner finns det få andra modaliteter 

än sanning. Flickorna använder verben ”ska” flera gånger i betydelsen plikt, det som kamratstöd-

jaren måste göra när mobbning upptäcks. Tillåtelsemodaliteten ”kan” dyker också upp ett par 

gånger och berättar om skolsköterskans roll och möjlighet till mobbningssamtal. Det finns ett 

citat av Linda Ottosson som jobbar i Friends och fem citat av Maja och Sophie. Kommutations-

testet förändrade inte innehållet.    

 

”Skelettet ska bli en äkta brigg” och ”Museet ska få en kopia av masten” (DN 1999-11-20, C 

3) 

Artiklarna handlar om ett träfartyg som byggs upp och ska bli en kopia av en brigg från 1800-

talet. Båda texterna tillsammans tar nästan en helsida. Det finns två foton som visar fartygsbyg-

get. På den största färgbilden ser man fartygets förstäv, ett vitt tvåvåningshus bakom bygget och 
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en man som står under förstäven och arbetar. Konnotationen, fotografens val av kameravinkel, 

får hantverkaren att ser liten ut. Bildtext: ”Smeden Sven Andersson tillverkar beslag till briggen 

´Gladans` nya mast. I maj nästa år ska den placeras framför Sjöhistoriska museet.” På den mindre 

bilden ser man fartygsbygget en aning uppifrån. Ett hus skymtar på var sida av fartyget. Till 

vänster står två män och arbetar. Kameravinkeln sätter fartygets enorma storlek i förgrunden. 

Bilden fungerar metonymiskt i den meningen att den visar läsaren hur mycket det finns kvar att 

göra. Bildtext: ”Timmermannen Korhan Koman lägger bitarna på plats i märsen.” Båda artiklarna 

är skrivna av Martin Stugart och fotografen är Lars Epstein. 

Först ideationella funktioner. Korhan Koman nämns i båda texterna men det berättas endast 

vad han gör. Han ”fogar samman märsen”, ”bygger även en 24 meter hög kopia” av masten till-

sammans med Tobias Ed. Båda männen ”trivs bra med sitt arbete”, ”har länge jobbat tillsammans 

med Gustav Dillner och behärskar yrkets termer”. Dillner är en skeppsbyggare specialiserad på 

gamla fartyg. Det som finns i förgrunden är byggarbetet och det gamla fartyget. Det berättas 

ingenting om de båda timmermännens bakgrund. När det gäller Dillner skrivs det om hans tidi-

gare projekt och om hans sätt att arbeta. Texten är skriven i aktiv och deagentialiserad passiv an-

vänds när journalisten talar om fartyg i allmänhet. Exempel: briggarna ”ansågs” tillhöra de bästa 

skolskeppen, Gladan ”sjösattes”, spanten ”har sålts” o s v. Agenten är skeppsbyggarna. Vem som 

är patient är oklart. Det skrivs om en stödförening som ska chartra fartyget. Sanningsmodalitet är 

den vanligaste interpersonella funktionen. Det finns ett par tillåtelsemodaliteter. Gustav Dillner 

citeras en gång, hans kollega Sture Haglund fem gånger, Hans-Lennart Ohlsson, avdelningschef 

vid Sjöhistoriska museet en gång samt Tobias Ed en gång. Kommutationstestet påverkade inte 

textens innehåll. 

 

”Dyrare båtfärd till sommaren” (SvD 1999-11-18, s 11) och ”Waxholmsbolaget vill höja 

taxorna” (DN 1999-11-18, C 4) 

Artikeln i SvD är placerad ungefär mitt på sidan. Texten är skriven av Lars Porne. Waxholmsbo-

lagets vd, Juhan Grünfeldt, berättar om deras gamla fartyg och förklarar varför priserna måste 

höjas. Det finns ingenting i ordvalen som skulle avslöja Grünfeldts härkomst. När det gäller tran-

sitivitet finns det flera passiva deagentialiserade meningar som t ex priset ”höjdes”, fartyg ”säljs” 

eller ”byggdes”. Agenten är Waxholmsbolaget som vill höja billjettpriserna. Patient är resenärer-
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na. Sanningsmodalitet är den vanligaste interpersonella funktionen. Det finns tre citat av Grün-

feldt. 

DN stavar bolagschefens namn ”Johan Grünfeldt”. Journalisten är Pralen Melander och nyhet-

en ligger högst upp i mitten på sidan. Grünfeldt intervjuas i egenskap av bolagschef och hans 

ursprung är ointressant. Det finns flera deagentialiserade passiva meningar av samma typ som i 

Svenska Dagbladets artikel. Agent är Waxholmsbolaget och patient resenärerna. Det finns enbart 

sanningsmodalitet. Det finns ett citat av Grünfeldt. I kommutationstestet förändrade inte textens 

innehåll. 

 

”Skarp kritik mot löneavtal för chefer” (SvD 1999-11-19, s 10) 

Artikeln är placerad på en central plats högst upp till höger. Nyheten handlar om förvaltningsche-

fernas höga löner. Den bäst betalda chefen är stadsdirektören Jörgen Kleist som tjänar 72 000 

kronor i månaden. Andra nämnda chefer är Anita Ferm från utbildningsförvaltningen och Dag 

Helin från socialtjänstförvaltningen. Vänsterpartiets representant i personalutskottet Iris Birath 

kritiserar de höga lönerna. Hon citeras två gånger. Det finns också två citat av personaldirektören 

Lillemor Birgersson. Det finns ingenting i ordvalen eller betydelserelationerna som skulle säga 

något om de nämnda personernas härkomst. När det gäller transitivitet dominerar aktiv. Agenten 

är kommunstyrelsen och patient de chefer som fått höga lönar. Skattebetalarna, som i sista hand 

betalar chefernas höga löner, är också en patient men de är med som en presupposition. San-

ningsmodaliteten är den vanligaste formen av interpersonella funktioner. Kommutationstestet 

förändrade inte textens innehåll. 

 

Sammanfattning 

 

Kategorin ”Stockholm” innehåller sex artiklar som skriver om icke-svenskar. Den första artikeln 

handlar om Angeles Bermudez-Svankvist som har en spansk och en svensk förälder. Trots detta 

väljer journalisten att fokusera på det osvenska elementet. Det som är intressant är det som upp-

levs avvikande och annorlunda. Angeles sätt att berätta om sig själv speglar kulturens föreställ-

ningar om normalitet. Båda parter använder kända och förutbestämda tecken. Att fotografen be-

traktar Rimma Gotskosik som den bildmässigt mest intressanta musikern visar hur en ”normal” 

människa ska se ut. Om hon såg ”normal” ut skulle hon ju inte vara lika intressant. Texterna som 
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berättar om drottning Silvia, invandrartäta problemområden samt narkotikabrott använder alla 

samma typ av tecken. Förorten framställs som den symboliskt och bokstavligt svarta befolkning-

ens hemvist. Fotografierna förstärker det annorlunda och bidrar till mytskapandet. Det finns 

sammanlagt åtta artiklar som innehåller personer som inte framställs som annorlunda. Två texter 

berättar om Giuseppe Venezias hyrestvist. Han presenteras i den ena artikeln som ”svenskfödde”, 

men det är svårt att säga om det är en positiv eller negativ egenskap. Det som finns i förgrunden 

är fastighetsägarens och Hyresgästföreningens handlingar. Giuseppe själv är ganska osynlig i 

båda texter. Sedan skrivs det om kamratstödjare, briggen ”Gladan”, Waxholmsbolaget och för-

valtningschefernas höga löner.  

Texturvalet visar en tydlig tendens att marginalisera ”de andra”. Mediediskursen placerar an-

norlundaheten i en bokstavlig och bildlig periferi, i förorter som ligger utanför stadskärnan och 

maktcentret. Det handlar om en värld som ligger långt borta från den ”normala” verkligheten. 

Drottning Silvia åker ofta riket runt och besöker olika platser. Beskrivningen av hennes besök i 

Rinkeby och Tensta däremot fokuserar på det exotiska och på så sätt skapar en föreställning om 

förorten som ”den andres” hemvist. Det som är viktigt är inte heller graden av Angeles spanskhet, 

Rimmas ryskhet eller rinkebyhästens ursprung utan hur dessa egenskaper presenteras i den medi-

erade diskursen. Nyheterna som berättar om det svenska Stockholm innehåller en del namn som 

inte låter särskilt svenska, som till exempel Birath, Grünfeldt och Kleist. Dessa personer beskrivs 

dock inte som annorlunda.  
 

4.3	  Ekonomi	  
 

”Retorik som gentjänst” (DN 1999-11-16, A 19) 

På sidan finns flera artiklar som handlar om sponsring. Högst upp på sidan finns en text som 

handlar om sponsring inom kulturen, sedan en artikel om samarbetet mellan Telia och Dramaten, 

en kortare text om Stockholm Open samt längst till höger på sidan en rad passbilder på sponsorer 

som ger sina synpunkter. Det finns en svart-vit bild som sträcker sig över artiklar om Telia och 

Stockholm Open. Den analyserade artikeln är skriven av Jens Littorin och handlar om avtalet 

mellan Telia och Dramaten.  

Fotografiet är tagen i ett auditorium. Först denotation. Fotografen har valt en liknande ka-

meravinkel som i artikeln med Rimma Gotskosik. Fotografen står bredvid bänkraden och tittar 
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mot både publiken och föreläsaren. Man ser publiken på första raderna, föreläsaren står längst 

fram med papper i vänstra handen och gestikulerar med den högra. Det finns två andra bilder på 

henne där hon talar, gestikulerar och skrattar. Dessa två bilder är placerade som en förlängning av 

den större. Bildtext: ”Skådespelare Gunilla Nyroos tycker inte att det känns konstigt att lära ut 

retorik och vältalighet till Teliaanställda men hon vet att sponsring också kan ha en baksida – att 

den som satsar pengarna ibland också vill vara med och bestämma.” Bilderna är metonymiska i 

den meningen att de hjälper läsaren att föreställa sig hur sponsringsavtalen med Dramaten brukar 

fungera. Föreläsarens gestikulerande och skratt konnoterar till en livlig och rolig kurs trots att 

deltagarna ser ganska allvarliga ut. Den är gången har fotografen inte velat avbilda sällskapets 

mest exotiska medlem, Ergin Özemir. Han dyker upp i text men inte i bild. 

När det gäller transitivitet är de viktigaste agenterna Gunilla, Dramaten och Telia. De står 

också i förgrunden. De anställda är patienter, de som utbildas tack vare sponsringsavtalet. Ef-

tersom artikeln handlar om sponsring inom kulturen kan näringslivet också betraktas som en 

agent och kulturen som en patient men de ställs i bakgrunden. Den vanligaste formen är aktiv. 

Det finns några få passiva deagentialiserade meningar. Gunilla ”tillfrågades om hon var intresse-

rad av” en tv-roll, hon ”blev påmind om” sponsringens baksida, Telia ”associeras med kulturen”. 

Agenten finns med som en presupposition. Som skurk i Nyroos fall utmålas ”en kommersiell tv-

kanal” som nästan inte gav henne rollen. I Telias fall är agenten oklar. Vem är det som associe-

rar? Kunderna? Allmänheten?  

Ordvalen och betydelserelationerna är synnerligen intressanta. Varje deltagare har fått förbe-

reda ett kort anförande. Ulla ”berättar om sina första arbetsdagar på Televerket”, Cecilia om ” 

tigern hon mötte i Indien” och Ergin Özemir om att ”söka 600 jobb” utan att få svar. Ergin är en 

civilingenjör från Turkiet. Om de svenska deltagarna berättas det inga detaljer. Ergins berättelse 

”lockar till både leende och eftertanke”. Det som är frånvarande är vilken sorts eftertanke. Direkt 

därefter sägs det att ”Gunilla Nyroos skrattar och imponeras av berättarkonsten”. Sedan finns ett 

citat där hon får berätta varför samarbete med olika företag är bra. Det talas om sponsringens 

baksida och som ett exempel berättar Gunilla om en provfilmning där hon fick problem för att 

sponsorn antagligen ansåg att hon var för ful. Då blev hon ”sårad och sade nej tack”. Ergins be-

rättelse däremot lockade till leende. Gunilla anser att tv-kanalens beteende tyder på ”stor okun-

skap om teateryrket”. Incidenten kallas för ”betydligt allvarligare” och ”farlig utveckling”. Det är 

inte bra när företagen går in och petar i detaljer. Ergin däremot ”är glad för att hans företag vå-
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gade satsa på honom”. Hans syfte med kursen är att ”lära sig tala så att folket förstår”. Han säger 

själv att han fått ”många bra tips”. Svenskarna deltar i kursen för att lära sig vältalighet och Ergin 

för att tala begripligt. 

Att välja Ergin som ett exempel på deltagarna är att göra den andre till ett spektakel där alla 

deltagare använder förutbestämda och kända tecken. Ergin är intressant för att han är annorlunda 

och ger lite färg åt ett annars ganska tråkigt ämne. Hans berättelse ställs mot den befintliga dis-

kursen, det som är normalt. Han berättar det som förväntas av honom och andra deltagare reage-

rar förutsägbart. Att en turkisk civilingenjör sökt sexhundra jobb är inte särskilt märkvärdigt. Det 

vore märkvärdigt om han sökt två jobb och fått det ena. Ergin får representera invandrare som går 

länge arbetslösa, om de överhuvudtaget ens kan få ett jobb. Det som ligger mellan raderna som 

en presupposition är att samma regler inte gäller invandrarna. Om Ergin blir illa behandlad är det 

inte särskilt intressant men om Gunilla blir orättvist behandlad är det verkligen illa. Andra pres-

uppositioner är nekande av diskriminering. Ergin talar ju konstigt vilket antagligen är anledning-

en till att han hade svårt att få jobb. Detta leder till en annan presupposition, nämligen att skylla 

på offret. Han är själv skyldig till sina svårigheter om han inte vill skaffa de kunskaper som krävs 

i den ”normala” verkligheten. Genom att nämna Ergins hemland Turkiet mobiliserar man läsa-

rens föreställningar om turkar. I det muslimska Turkiets fall kan man nog säga att det kulturella 

avståndet är större än det geografiska. 

När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste. Andra modali-

teter är ”ska”, ”vill”, ”bör”, ”skulle”, ”får” och uttrycker önskvärdhet, plikt och tillåtelse. Modali-

tet uttrycker företagens krav på de sponsrade och vad de vill men kanske inte får göra. Det finns 

sex citat av Nyroos, ett av Sophie Ullberg som är ansvarig för Dramaten avtalet hos Telia, och ett 

av Özemir. Nyroos talar om tv-rollen och sin syn på sponsring, Ullberg talar för Telia och 

Özemir är glad för att har får vara med på kursen. Jag gjorde ett kommutationstest som avslöjade 

om möjligt ännu bättre rådande föreställningar om normalitet och annorlundahet. Det kan vara 

mera socialt tillåtet för en invandrare att tala om sina problem.   
 

”Polska företagare billig arbetskraft”, ”Invandrarverket stöder facklig kritik”(DN 1999-11-

17, A17) 

Artikeln har en puff på omslaget och den består av en stor färgbild på två hantverkare på en 

byggarbetsplats. Texten är skriven av Anders Forsström och fotografen är Ingvar Andersson. 
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Först denotation. Mannen i förgrunden är Janus Sabat, en kortklippt, medelålders man. Han är 

klädd i vit t-shirt och svarta byxor. Han böjer sig neråt, vänster knä mot en balk, vänster hand 

håller fast balken, höger fot mot golvet, knän böjd, höger hand håller ett verktyg, huvudet mot 

kameran, blicken neråt mot golvet. Mannen längst bort sitter på huk, sågar en träskiva, ryggen 

delvis vänd mot kameran. Han är klädd i randig t-shirt och blå jeans, han heter antagligen 

Andrzej Janus Wierdac. Bildtexten är för lång för att kunna återges här i sin helhet. Texten ger en 

kort sammanfattning av artikelns innehåll och upprepar de ord som hittas även i brödtexten, ”bil-

lig”, ”polsk”, ”billig hantverkshjälp”, ”100 kronor”. Bildtexten hänvisar också till meningsskill-

naderna mellan Invandrarverket och skattemyndigheten.  

Vid båda artiklarna finns en stor svart-vit bild på samma män, Sabat i förgrunden och den 

andre mannen står framåtlutad i bakgrunden och sågar. Sabat tittar in i kameran, höger armbåge 

uppåt, handryggen mot munnen, stödjer sig mot väggen mot vänster hand. Bildtext: ”Janus Sabat 

som bygger om en databutik i Halmstad tycker det är bra med F-skatt. När han inte arbetar i Sve-

rige är han någon annanstans i världen. Utom i Polen – där finns för lite jobb.” Fotografens val av 

tecken placerar männen tydligt i en viss kontext. Dessa bilder kan jämföras med artikeln om det 

gamla träfartyget. Bildkonventionen verkar vara den att hantverkare måste fotograferas när de 

arbetar med sina händer. Polackerna är inte klädda i blåställ till skillnad från de hantverkare som 

jobbade med fartyget. Polackerna ser inte särskilt avvikande ut. Det är tveksamt om man skulle 

kunna identifiera dem som polacker utan bildtext. Bilderna ger en känsla av att polackerna är 

relativt isolerade. Man ser ett ganska stort utrymme med bara dessa två hantverkare. Var är alla 

andra? En anonym svensk hantverkare får uttala sig i brödtexten, så att det lär finnas flera svens-

kar på arbetsplatsen. Slutsatsen måste då vara att polackerna och svenskarna arbetar var för sig. 

Ordvalen i den här artikeln ställer det svenska, det ”normala”, i kontrast mot det polska som 

måste legitimeras. Eftersom det understryks att det ”inte handlar om svartjobb”, att allt är ”helt 

lagligt” och sker med skatteverkets goda vilja, måste presuppositionen vara att polackerna brukar 

fuska. Det som är frånvarande är kunderna. Företagaren kan inte jobba svart om inte kunden beta-

lar svart. Ordet ”kunderna” nämns en enda gång. För övrigt finns de med som presuppositioner 

och hittas i omskrivningarna: ”alla som vill” kan hyra in hantverkare, ”gensvaret till annonserna” 

och polackerna kan välja ”bland jobben”. Ansvarsförhållandet fördunklas och blir otydlig. Pres-

uppositionen är att kunderna är huvudsakligen svenska hushåll eller företag. En annan presuppo-

sition är att det förekommer mycket oegentligheter inom byggbranschen i allmänhet och att det 
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finns många svartjobbande polacker speciellt i Södra Sverige. Textens fokusering på fusk blir 

därmed förståeligt. De polska hantverkare kan jämföras med civilingenjören Ergin Özemir som 

skickade sex hundra ansökningar innan han fick arbete. Det polackerna saknar är samarbetsvilja 

hos svenska myndigheter, inte arbete. Varför är det lättare för gästarbetare att få jobb? Enligt ar-

tikeln skulle det kunna bero på priset men det kan finnas även andra skäl som jag inte vill speku-

lera om här. 

Texten innehåller stereotypiserande element. Polskhet tillskrivs vissa enkla egenskaper som 

journalisten överdriver genom upprepning. Det görs indirekta ofördelaktiga jämförelser mellan 

Polen och Sverige. En viktig egenskap som tillskrivs polskheten är ”billig” som upprepas sam-

manlagd åtta gånger i olika former, varav adjektivet ”billig” fyra gånger och priset ”100 kronor” 

två gånger. Andra sätt att formulera saken är ”en tredjedel av normal kostnad” och ”en tredjedel 

av vad det brukar kosta”. Som kontrast sägs det att den svenske arbetaren ”normalt brukar tjäna 

stora pengar i Norge” men arbetar för närvarande i samma dataaffär som polackerna. Det påpekas 

att det ”är för lite jobb” i Polen, vilket upprepas två gånger. Om Polen-konsulten Peter Jisborn 

sägs det att han har ”polska föräldrar men är uppväxt i Höganäs”. Han tolkar för att Sabat talar 

”en blandning av knagglig svenska och engelska”. Jisborns ursprung kan ses som en förklaring 

till affärsidén. Betydelserelationerna och ordvalen skapar en föreställning om ett rikt och utveck-

lat Sverige och ett fattigt Polen som representerar ett onormalt tillstånd där det råder underut-

veckling. 

När det gäller transitivitet är nästan alla meningarna i aktiv. Agenterna är Peter Jisborn och 

byggnadsarbetarna Janus Sabat, Andrzej Janus Wierdac och en svensk som inte presenteras. Po-

lackerna är även patienter, de påverkas av Jisborns och svenska myndigheters agerande. När det 

gäller interpersonella funktioner finns det gott om andra modaliteter än sanning. I synnerhet dy-

ker tillåtelsemodaliteten ”kan” upp i flera gånger. Modaliteten uttrycker vad hantverkarna, kun-

derna och konsulten har tillstånd eller möjlighet att göra. En annan ofta förekommande modalitet 

är ”vill”, d v s vad som agenterna ”vill” men kanske inte kan göra. ”Måste” är en pliktmodalitet, 

hantverkarna ”måste kunna bevisa för …skattemyndigheten att de har ett polskt företag”. Det 

finns fyra citat av Peter Jisborn där han berättar om sin affärsidé och tre citat av Janus Sabat som 

berättar om sin fru och var han brukar arbeta. 

Den andra artikeln har samma tema men med en annan utgångspunkt. Invandrarverket är näm-

ligen av en annan åsikt och kritiserar skattemyndigheten. Invandrarverket anser att polackerna 
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måste ha arbetstillstånd. Det sägs att ”polisen skulle kunna avvisa polackerna med en gång”. 

Byggnadsfackets ombudsman Torvald Nilsson håller med Invandrarverket och anser att polack-

erna tar jobben från svenska arbetare. I den tidigare artikeln fick man veta att det står tio polska 

företagare i kö för att komma till Sverige. Kan dessa tio verkligen hota den svenska byggbran-

schen? I synnerhet när det handlar om enmansföretag. Fackförbundet är antagligen rädd för en 

flod av polska hantverkare som väller över gränsen och översvämmar byggbranschen så att det 

inte blir någonting kvar för de svenska arbetarna. Försvenskningen av agenterna i kommutations-

testet fungerade inte riktigt för att det polska står i förgrunden.  

 

”IT-bolagen ser vinsterna i tiden” (SvD 1999-11-18, special s 2) 

Artikeln handlar om ett IT-företag i Tumba där man har infört ett sex timmars arbetsdag. Texten 

har en central plats högst upp i mitten på sidan. Artikeln är skriven av Kristina Lund och fotogra-

fen är Björn Larsson Ask. Det finns en relativt stor svart-vit bild precis under rubriken. Först de-

notation. En man sitter vid ett skrivbord, vänder sig mot kameran, sträcket ut sina båda armar och 

ler, ögonen är slutna. Han är kortklippt och klädd i en svart tröja och mörka byxor. På skrivbordet 

finns en bildskärm, ett tangentbord, en mus och pennor samt pärmar i bokhyllan vid bordet. På ett 

annat bord bakom hans rygg finns en telefon, en liten högtalare, en dator och en skrivare. På gol-

vet vid det andra bordet finns en hög med papper, en pärm, ett par portföljer samt en liten hurts 

under bordet.  I bakgrunden finns ett fönster och man ser skog genom fönstret. Bildtext: ”Övertid. 

Webbdesignern Brian Richards på Peak Six trivs med 30-timmars vecka. Den extra fritiden ägnar 

han åt sport.”  

Först ideationella funktioner. Agenter i texten är företaget och dess ägare Jörgen Lerjestad. Pa-

tienterna är Richards och andra anställda. Det som är frånvarande är Richards och de andra inter-

vjuade personernas ursprung. Richards presenteras endast som ”webbdesigner”. De andra an-

ställda som intervjuats är konsulten Roger Wittlock och administratören Carina Hageltorn. Det 

som finns i förgrunden är den moderna tekniken, effektiviteten, lönsamheten samt nöjda medar-

betare. Företagets vision är att ”bli världsledande på att vårda och utveckla det intellektuella kapi-

talet med bibehållen lönsamhet”. Ägaren anser att den korta arbetstiden bidrar till effektiviteten 

för att den som arbetar 14 timmar om dygnet inte orkar vara effektiv i längden. IT har ameri-

kanskt och anglosaxiskt prägel och därför väcker inte de anglosaxiska namnen uppmärksamhet. 

Företaget heter dessutom ”Peak Six”.  
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Bilden förstärker intrycket av nöjda medarbetare. Bilden är både metonymisk och metaforisk. 

Den yviga gesten illustrerar hur bra de anställda har det. Arbetsrummet och datorn konnoterar till 

ordning och effektivitet. Skogen som skymtar genom fönstret styr läsaren att placera företaget 

nära naturen. Företaget verkar ligga långt borta från det stressiga centrala Stockholm, både bild-

ligt och bokstavligt, men det ingår ändå i det globala nätverkssamhället. I företagets vision arbe-

tar man mindre och får mera tid för sina intressen och sin familj. Ett intressant uttryck är att kalla 

människorna för ”intellektuell kapital”. Webbdesignern Richards på bilden symboliserar detta 

intellektuella kapital som skapar mervärde för företaget. När bilden möter den mytiska matrisen 

utarmas den manifesta betydelsen och den historiska förankringen och en ny berättelse skapas. 

Denna berättelse handlar om det framgångsrika och globala Sverige med avancerad teknologi, 

välfärd och omsorg. Det intellektuella kapitalet här verkar vara en del av en sorts global symbo-

lisk elit som är kapabel att uppdatera sina kunskaper och arbeta var som helst i Sverige eller värl-

den. Den vanligaste interpersonella funktionen är sanningsmodalitet. Det finns fem citat av Lerje-

stad och ett av Wittlock och Hageltorn. Kommutationstestet förändrade inte nyhetens innehåll. 

 

”Ökad flexibilitet är receptet” (SvD 1999-11-18, s 2 ekonomi special) 

Texten är en fortsättning till temat och är placerad under artikeln om Peak Six. Journalisten heter 

Pierre Landgren. En av de intervjuade personerna är Dominique Anxo på Göteborgs handelshög-

skola. Hon presenteras som en av de nationalekonomer som är skeptiska till kortare arbetstid. I 

citaten (två stycken) förklarar hon varför hon är skeptisk. Journalisten anger hennes synpunkter 

även i indirekt tal. Hon är med i egenskap av en expert och därför är hennes ursprung oväsentlig i 

sammanhanget. Det finns även fem citat av Birgitta Olsson som inte presenteras. Hon talar om 

stress och hälsa. När det gäller transitivitet är texten skriven i aktiv form. Det finns några få 

”man”-formuleringar då Anxo talar om sysselsättning i allmänhet. När det gäller interpersonella 

funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste.  Kommutationstestet påverkade inte textens 

innehåll. 

 

”Snabba klipp med IT-aktier” (DN 1999-11-19, omslag och A 14) 

Puffen är placerad på nedre halvan av sidan till vänster. Det finns en mindre färgbild på ett lager 

där Pia Harjula gör i ordning varuutskick. Denotation: Pia är en ljushårig, ung kvinna klädd i en 

röd fleecejacka. Hon står vid ett bord fullastat med olika typer av varor. Hon har en liten kartong 
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i vänster hand, en liten apparat i höger hand. Hon står vänd mot kameran och tittar neråt. Bredvid 

henne finns en stor kartong med varor. Det finns en hylla vid väggen till vänster i rummet. Det 

står en annan person i bakgrunden med ryggen vänd mot kameran. Bildtext: ”Att köpa matvaror 

och böcker eller beställa biljetter via Internet är en av de mer konkreta yttringarna av den fram-

växande IT-marknaden. Här gör Pia Harjula i ordning varuutskick.” Bilden innehåller en para-

dox. Å ena sidan konnoterar näthandeln till det postmoderna, högteknologiska, uppkopplade 

samhället. Å andra sidan visar bilden ett tämligen omodernt sätt att arbeta. Kunden beställer vis-

serligen sina varor genom nätet men det är en människa som med sina egna händer packar va-

rorna en efter en i en kartong. Paketet skickas sedan till kunden antingen med bud eller per post, 

proceduren kräver mer fysiskt arbete än IT. Arbetare fotograferas återigen när de arbetar. Arti-

keln är placerad högst upp till vänster på sidan. Det finns en illustration som visar en shopping-

vagn och ett diagram om utvecklingen på IT-marknaden. Det finns en liten faktaruta om Framfab 

och ett passfoto på vd Jonas Birgersson. Texten är skriven av Petter Forslund. Fotografen heter 

Cecilia Larsson. 

Först ideationella funktioner. De personer som uttalar sig är Peter Horwitz, ”vd på Internet-

mäklarfirman Nordnet” och Sven Chetkovich, ”vice vd på Internetmäklarfirman Avanza”. Det 

berättas ingenting annat om dem. När det gäller transitivitet dominerar aktiv form. Det finns 

några ”man”-formuleringar då Chetkovich talar om hur man tjänar pengar på aktier. Mäklarfir-

mor och aktieköpare är både agenter och patienter som både påverkar och påverkas av mark-

naden. Sanningsmodalitet är den vanligaste formen av interpersonella funktioner. Tillåtelsemoda-

litet dyker upp två gånger och önskvärdhet en gång. Det finns två citat av Horwitz, ett citat av 

Chetkovitch och fem citat av Hans Edenhammar, börsövervakare på Stockholms fondbörs. 

Kommutationstestet påverkade inte textens innehåll på något sätt.   

 

”Ständigt pussel att hitta rätta fonder” (SvD 19 991 121, s 52) 

Artikeln är placerad i nedre delen av sidan mot vänster marginal. Nyheten handlar om fondförval-

taren Robur och deras syn på fondarbetet. Artikeln är skriven av Leif Aspelin och fotografen 

Yvonne Åsell. Det finns fyra färgbilder som skapar ett fält. Den första bilden visar en tabell av 

svenska likviditetsfonden. På nästa bild finns en räknare och en blå kaffekopp som ligger på ett 

bord. På den tredje bilden syns en rad reklambroschyrer om att fondspara. Den sista bilden är en 

passbild på Joachim Spetz, en man i yngre medelåldern, kostymklädd, brunt hår, blåa ögon. Han 
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tittar direkt in i kameran. Bildtext: ”Placerare. Svenska folket sparar i fonder och aktier som ald-

rig förr. Joachim Spetz, aktiechef på Föreningssparbankens fondbolag Robur, ska placera åtskil-

liga miljoner varje månad.”  

Bilderna arbetar både metaforiskt och metonymiskt. De använder både likheter och olikheter. 

Den andra bilden visar en del av ett arbetsbord. Föremålen symboliserar det sätt fondförvaltarna 

tycks arbeta, de är så flitiga att de t o m dricker kaffet vid räknaren. Den första bildens diagram 

pekar uppåt och den tredje bildens reklamhäften talar om ”klokare sätt att placera”. Mannen på 

den sista bilden inger förtroende. Han har ärliga blåa ögon och tittar rakt in i läsarens ögon. Bild-

texten talar om det svenska folket som sparar i fonder. De använda tecknen symboliserar den nya 

ekonomin och konnoterar till framgång, förtroende, effektivitet och professionalism. Det måste 

vara lönsamt och tryggt att spara i fonder och aktier. Det går bra för Sverige. 

När det gäller transitivitet är de flesta meningarna i aktiv. Det finns ytterst få deagentiali-

serade, passiva meningar. Agenterna är Johan Alm, analyschef på Robur och Joachim Spetz som 

presenteras som ”aktiechef och ställföreträdande vd på föreningssparbankens fondbolag Robur”. 

Patient är fondspararna. Det finns en hel del satser där subjektet är ”man”. Dessa dyker upp fram-

för allt i citaten där Joachim och Johan talar om fondarbete i allmänhet. Pronomenet ”vi” använ-

der de när de berättar om deras egna (företagets) strategier. ”Vi” syftar även på svenskarna. ”Vi 

är mera anglosaxiska än germaner” enligt Joachim. Användningen av pronomenet ”vi” syftar på 

att han själv är en av ”Oss”. Det finns ingenting i texten som på något sätt skulle visa motsatsen. 

Namnet i sig låter tyskt. Sanningsmodaliteten är den vanligaste interpersonella funktionen. Det 

finns även en del andra modaliteter som ”vill” eller ”bör” som uttrycker kundens önskemål och 

hur det är önskvärt att placera sina pengar. Det finns sex citat av Spetz, fem av Alm samt ett par 

där man inte vet vem av dem talar. Kommutationstestet förändrade inte textens innehåll på något 

sätt.  

 

”Monark Stiga AB börsstoppats” (DN 1999-11-16, A 18) och ”Grimaldi lägger bud på hela 

Monark Stiga” (SvD 1999-11-20, s 41)  

Dagens Nyheters text berättar att Monark Stiga börsstoppades på måndagen och undrar varför. 

Texten är mycket kort och är placerad längst ner till höger. Texten är skriven av Conny Petters-

son. När det gäller interpersonella funktioner finns det endast sanningsmodalitet.  När det gäller 

ideationella funktioner finns det inte mycket att säga. Om Salvatore Grimaldi sägs det endast att 
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han ”1995 gav sig in i cykelbranschen” och att han leder Monark Stiga. Det sägs också att företa-

get haft problem. Det finns inga citat. Svenska Dagbladets artikel handlar om Grimaldis bud på 

hela koncernen Monark Stiga. Den korta nyheten är placerad mitt på sidan. Texten är från SvD, 

inget namn. När det gäller interpersonella funktioner dominerar sanningsmodalitet. Det finns inga 

citat. När det gäller ideationella funktioner finns det inte heller mycket att säga. Huvudpersonen 

presenteras endast som ”Salvatore Grimaldi” som lämnat ett bud på hela koncernen. Grimaldi är 

känd i Sverige. De som läser ekonomisidor kan förväntas känna till hans italienska ursprung. För-

svenskningen av texten i kommutationstestet fungerar utmärkt under förutsättningen att man inte 

vet på förhand vem som leder Monark Stiga.  

 

Sammanfattning 

 

Det fanns tre artiklar som innehåller icke-svenskar. En av texterna berättar om sponsringsavtalet 

mellan Telia och Dramaten och de andra två texterna handlar om polska hantverkare. De andra 

nyheterna skriver om det svenska Sverige. Sverige framställs som ett högteknologiskt, 

(post?)modernt, rikt och utvecklat land. Polen och Turkiet är inte som Sverige. Det finns inte 

tillräckligt med jobb i Polen och levnadsstandarden är inte lika hög. Polackerna får åka runt 

Europa och söka jobb. De är villiga att arbeta med lägre löner och verkar gärna vilja arbeta svart. 

Civilingenjören Ergin Özemir hör till de segregerade hopplösa fallen som i vanliga fall förgäves 

får söka hundratals arbeten. Om de mot all förmodan lyckas få ett jobb bör de vara tacksamma. 

Detta sorgliga tillstånd är mer eller mindre deras eget fel eftersom de inte kan tala så att folk för-

står. Som tur är finns det företag som Telia som ger även sådana som Ergin en chans. Sverige är 

ju trots allt ett demokratiskt och jämlikt land.  

Mediediskursen tenderar återigen att placera annorlundaheten i periferin. Ekonominyheterna i 

allmänhet skriver om centret, d v s näringslivet, den ekonomiska eliten, det svenska Sverige. De 

aktörer som rör sig i detta centrum presenteras inte som annorlunda. Det handlar om personer 

med god utbildning och hög position. De som är annorlunda befinner sig i marginalen. Ergin ver-

kar vara sällskapets enda uppenbara icke-svensk. Det kan finnas andra men det är han som avvi-

ker mest. Frågan om polackernas arbetstillstånd framställs som ett specifikt, begränsat problem. 

Journalisten ställer inga allmänna eller principiella frågor kring arbetskraftsinvandring, behov av 

gästarbetare i svenskt näringsliv eller dylikt. 
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4.4	  Special	  
 

”Livstycket i Hallwylska” (SvD 1999-11-16, s 16) 

Texten är placerad högst upp till höger precis över artikeln om Marongiou. Artikeln handlar om 

föreningen Livstyckets utställning i Hallwylska palatset. Texten är skriven av Charlotte Wendt. 

Speciellt ordvalen och betydelserelationerna ställer det osvenska i förgrunden. Texten inleds med 

en beskrivning om en fladdrande flagga som är ”ett rejält livstycke stämplat som bomärke”. Den 

som ”flaggar med sina underkläder” är Livstycket från Tensta som ”har bjudits in till salonger-

na”. Enligt Birgitta Notlöv är utställningen ”en vision om hur Sverige kan vara i framtiden om vi 

öppnar dörren för invandrarna”. Notlöv presenteras som ”skapare av och ledare för Livstycket”. 

Det sägs att hon ”arbetar oförtrutet vidare på att integrera invandrarkvinnorna i det svenska sam-

hället” och att hon har fått Svenska Dagbladets utmärkelse Årets stockholmska 1998. Birgitta 

representerar de svenskar som arbetar för integration. Agenten är Birgitta och patienten invand-

rarna.  

Betydelserelationerna visar koloniala känslostrukturer. Tenstaborna representerar det exotiska, 

annorlunda och okända. Det är inte invandrarkvinnorna som arbetar oförtrutet för att hitta ett sätt 

att bli delaktiga i samhället, utan det är svenskarna som integrerar dem i samhället. Då måste det 

också betyda att svenskarna är gatekeepers som bestämmer vem som släpps in. Om det är Bir-

gitta som oförtrutet arbetar för att integrera invandrarkvinnorna, är det Birgitta som vet vad som 

krävs för att kunna bli integrerad och hur det ska ske. De ena delen av den binära oppositionen, 

den svenska, dominerar över den andra, invandrare. Vem som ska integreras med vem är fråga 

om makt. Den enda som behandlas som en individ är Birgitta. Tenstaborna är ett kollektiv, ”in-

vandrarkvinnorna”. 

Det sägs i texten att invandrarkvinnorna besökt det hallwyllska museet under hösten och att de 

”inspirerats av alla de föremål som grevinnan von Hallwyl samlade”. Grevinnan sätts i kontrast 

mot invandrarkvinnorna vilket skapar en klasskillnad. Dessutom sägs det att de ”kuddar och 

tryck” som invandrarkvinnorna tillverkat är ”inspirerade av husets (Hallwylska palatset) koppar, 

kastruller och andra köksattiraljer”. Kan kvinnorna inte ha haft sina egna inspirationskällor? Man 

kan se här återigen spår av koloniala känslostrukturer. Invandrarkvinnorna representerar det 

okända och exotiska. Deras föremål ställs ut på liknande sätt som kolonialisterna förr i tiden 

ställde ut exotiska föremål från kolonierna och tolkade dem utifrån sitt eget perspektiv. Man kan 
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också fråga sig vad integreringsarbetet innebär. Disciplinering, försvenskning och kontroll över 

de andra?  

Journalisten berättar vidare att ”bland porträtten i trapphallen insmyger sig exotiska familje-

porträtt och mor och dotter -bilder, klart inspirerade av grevinnan von Hallwyl och hennes dött-

rar” och att ”samlingen från hela världen får kvinnorna att känna sig hemma”. Logiken är en 

aning oklar. Menar journalisten att de exotiska porträtten liknar porträtt på den hallwylska famil-

jen? På vilket sätt? Varför ska samlingen av exotiska porträtt få invandrarkvinnorna att känna sig 

hemma? Känner journalisten sig hemma om hon ser en tavla på en vit kvinna i ett museum i To-

kyo? Vad händer om porträttet framställer en mörkhårig spansk kvinna? Betydelserelationen le-

der till stereotypisering. Invandrarkvinnorna klumpas ihop oavsett ålder, religion, social bak-

grund, etnicitet och medborgarskap. De blir ett spektakel lik de exotiska familjeporträtten. Vad 

blir det då av visionen om att öppna dörren till invandrare? Svartskallefierat Sverige? 

Tenstabornas passivitet förstärks av transitivitet. Deras kreativitet ”tas tillvara” samtidigt som 

de ”lär sig läsa och skriva svenska”. Agenten är en presupposition, d v s svenskarna lär ut invand-

rarkvinnorna att läsa och tar tillvara deras kreativitet. När det gäller interpersonella funktioner 

används det nästan enbart sanningsmodalitet. Det finns ett citat av Birgitta. Jag gjorde ett kom-

mutationstest och ersatte ordet ”invandrarkvinnorna” med ”svenska kvinnor”. Textens innehåll 

blev obegripligt. Det är svårt att föreställa sig att svenska kvinnor skulle känna sig hemma bland 

exotiska familjeporträtt. De behöver inte heller integreras och få dörrarna öppnade till det 

svenska samhället. 
 

”Ellenpriset till Marongiu” (SvD 1999-11-16, s 16)  

Marcel Marongiou är aktuell p g a en prisutdelning som arrangeras av tidningen Elle. Nyheten är 

placerad i nedre delen av sidan längs med höger marginal under nyheten om Livstyckets utställ-

ning. Det finns en svart-vit passbild på designern. Först denotation. Man ser en mörkhårig kort-

klippt man som håller en cigarett mot läpparna med höger hand och tittar snett neråt. Bildtext: 

”Marcel Marongiu.” Namnet stavas ”Marongiou” i söndagens artikel. Reportern i båda artiklarna 

är Lisbeth Borger-Bendegard. Mannen på bilden är mycket mörk. Håret och de buskiga ögonbry-

nen är svarta. Man kan se en mörk skugga på kinderna, hakan och under näsan som om han inte 

hade hunnit raka sig. Utseendet och cigaretten konnoterar till sydeuropeiskt ursprung. Namnet 

förstärker intrycket av det exotiska.  
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Ordvalen och betydelserelationerna ställer framgång och den glamorösa modevärlden i för-

grunden. Texten säger att priset ”delades ut med champagne, kändisar och underhållning” och att 

det finaste priset är årets designer. Priset beskrivs som ”prestigefyllt” och tidningen Elles motsva-

righet till Oscar vilket ger priset extra tyngd. Jämförelsen är nödvändig antagligen för att många 

Svenska Dagbladets läsare inte känner till Ellenpriset. Marongiou fick priset med motiveringen 

”en designer som inspireras av såväl sitt nordiska som sitt latinska ursprung”. Marongious 

osvenskhet står i bakgrunden och den ges väldigt lite betydelse. Han sägs ha ”järnvilja”, ”begåv-

ning” och ha ”lyckats etablera sig på hög internationell nivå”. Sedan nämner journalisten hans 

ateljé på Södermalm där han började sin karriär som tagit honom till Paris och New York. Till 

sist nämns att årets Hedersellen gick till Ingrid Schrewelius som är en ”journalist i haute couture-

klass” och en ”pionjär”. Det sägs ingenting annat om henne. Modeintresserade läsare förväntas 

att känna igen henne. Marongiou är textens huvudperson. 

När det gäller transitivitet är i de flesta meningarna i aktiv form. Det finns få undantag. Priser-

na som ”delades ut”, delades ut av tidningen Elle vilket kommer fram i nästa mening. Meningen 

som säger att det ”krävs såväl begåvning som järnvilja” är agenten med som en presupposition. 

Den som har järnvilja är Marcel. Den långa meningen är för övrigt formulerad som en Askunge-

saga, en väg från källaren på Södermalm till spotlights i New York. Meningen börjar med käl-

larateljén slutar med ordet ”järnvilja”. Det hårda arbetet lönar sig, med andra ord. Den interper-

sonella funktionen är sanningsmodalitet. Marongiou framstår både som en agent och patient. Det 

är hans arbete som lett till framgång och som sedan gett honom priset. Det finns inga citat. 

 

”Mode. Järnviljan bar till toppen” (SvD 1999-11-21, magasinet s 2)  

Artikeln är något längre än den föregående och är placerad vid höger marginal längs hela sidan. 

Det finns en något större bild där man ser en mörkhårig, kortklippt, svartklädd man med mu-

stasch och liten bockskägg. Fotot är tagen i halvprofil och man ser en del av höger axel. Han tittar 

rakt in i kameran. Bildtexten säger: ”Marcel Marongiou har, trots en finansiell kris, lyckats ta sig 

fram i modevärlden, senast i New York.” Fotografen är Jurek Holzer. Denna bild konnoterar till 

en stilig spansk gentleman.  

Speciellt denna nyhet är en variant av temat från trasor till framgång vilket syns tydligt i de 

ideationella funktionerna. Berättelsen inleds med en historia om hur journalisten första gången 

intervjuade honom. Reportern berättar om Marcels ”källarateljé” och hur de skulle fotografera 
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Izabella Scorupco som stod ”blåfrusen” i ”snöblandat iskallt regn”. Samtidigt berättade designern 

om sin dröm att visa sin kollektion i Paris. Betydelserelationen låter läsaren att förstå att dröm-

men vid det första mötet måste ha känts ganska avlägset. Sedan berättas det om hans framgång 

och fall och sedan om framgång trots fallet. Ordvalen ställer framgången i förgrunden och miss-

lyckandet i bakgrunden. Journalisten beskriver modevärlden som att den ”kan … liknas vid att gå 

på nattgammal is”. Hon lägger till att ”ibland brister det”. Betydelserelationen tyder på att Marcel 

var ett offer för olyckliga omständigheter och inte kan klandras för sitt misslyckande. Misslyck-

andet kallas inte för konkurs utan ”konsekvenserna (blev) som vid en konkurs”. Detta kan betrak-

tas som en eufemism. Svårigheterna ledde till att han ”fick börja om från början” men det blev till 

sist en succé. Artikelns enda citat är: ”New York stämmer bättre för mig. Det är viktigt att vara 

först ut på banan.” Som förklaring anges att New York visar före alla andra stora modecentra. 

Citatet förstärker intrycket av att de ekonomiska svårigheterna egentligen var en framgång. 

Marcel beskrivs också som ”vår internationellt mest kände designer” som har ”vansinnig 

energi” och ”järnvilja som har tagit honom upp på internationell toppnivå”. ”Vi” kan i detta fall 

anses vara Sverige. Det som är frånvarande är Marcels ursprung och bakgrund. Det finns med 

som en presupposition, dels förväntas läsaren känna till saken, dels ser man en latinsk gentleman 

på fotot. Izabella Scorupco presenteras inte heller utan läsaren förväntas att känna igen henne. 

Betydelserelationerna spelar med kontrasten mellan det nordiska och latinska. Ett par minimala 

paljettglittrande shorts ställs mot en snöstorm. Underförstått: svenska kvinnor använder inte pal-

jettshorts. Det latinska, d v s järnviljan, den vansinniga energin och paljettshortsen, får sina bety-

delser i den existerande diskursen där svenskhet står för normen. Marcel framställs som en av 

”Oss” men ändå annorlunda. Förhållandet till annorlundahet är i detta fall tvetydigt, den finns 

men framställs som något positivt. Artikeln bygger i mycket på en presupposition om att Sverige 

är ett öppet och jämlikt samhälle där begåvade och viljestarka personer kan lyckas oavsett ur-

sprung. Hårt arbete lönar sig när man är tillräckligt viljestark och begåvad. Jag hittade inga teck-

en på koloniala känslostrukturer. Vissa tecken kan möjligtvis vara stereotypiserande genom att 

visa vad som INTE är svenskt. Dessa tecken kan då kopplas ihop med det latinska. 

Agenten i berättelsen är Marongiou. När det gäller transitivitet är de flesta verben i aktiv form 

förutom i några få fall. När man refererar till hans ekonomiska svårigheter sägs det att han 

”tvingades säga upp kontraktet med sina japanska finansiärer, eftersom där inte fanns tillräckligt 

med pengar”. Deagentialiseringen mystifierar ansvarsförhållandet. Sedan sägs det att han inte 
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kunde ”fullfölja sina avtal till leverantörer och affärer”. Marcel är i detta fall en patient. Den 

första meningen antyder att konkursen var snikna japaners fel och inte Marongious. Att andra 

patienter, leverantörer och affärer, drabbades kan således inte heller vara hans fel. De ekono-

miska svårigheterna var helt frånvarande i den första artikeln. Även här finns det få andra inter-

personella funktioner än sanningsmodalitet. De andra modaliteterna är ”kan”, ”kunde” och ”fick” 

som syns i de tidigare angivna exemplen. De används, när man beskriver villkoren i modebran-

schen. Avslutningsvis gjorde jag en kommutationstest och försökte ersätta Marongiou med ett 

svenskt namn i båda texterna. Försvenskningen fungerade inte särskilt bra. Paljettshorts, vansin-

nig energi och järnvilja passar bättre för en person med latinskt ursprung. Det var också svårt att 

glömma bilderna. 

 

”Obekväm röst med egen accent” (DN 1999-11-21, s 3 kunskap) 

Artikeln är en intervju med Joanna Bankier som är lärare vid Södertörns högskola. Texten sträck-

er sig över hela sidan från vänster marginalen till höger marginalen. Det finns en större annons 

längst ner från marginal till marginal. Den stora färgbilden är placerad i mitten på sidan. Först 

denotation. Bakgrunden på bilden är suddig, men man ser parkbänkar, växter, en gräsmatta och 

ett träd precis bakom henne. Joanna har glasögon, ganska kortklippt, brunt hår, markerade ögon-

bryn och målade läppar. Hon är klädd i en mörk, lång kappa och har en grå, tjock sjal runt axlar-

na. Hon tittar rakt in i kameran. Man kan se solljuset mot trädstammen, bänkarna samt mot Joan-

nas vänstra kind och sjalen hon har runt axlarna. Bildtext: ”Joanna Bankier försöker återskapa en 

öppen intellektuell verkstad i sitt arbete på Södertörns högskola. – En mycket mer konstruktiv 

pedagogik, säger hon.” Texten är skriven av Kerstin Vinterhed och fotografen är Leif Engberg. 

Bilden utnyttjar både likheter och olikheter. Hon ser egentligen inte särskilt annorlunda ut i 

den meningen att hon inte har avvikande hud- eller hårfärg. Klädseln däremot skapar ett intryck 

av en stilig fransk dam. Sminket får en annan betydelse än hos intervjun med Angeles Bermudez-

Svankvist. Bildtexten här talar om intellektuell verkstad och inte om nagellack. På grund av sol-

ljuset ser Joanna mycket ljusare ut än Angeles. Bakgrunden i sig påverkar konnotationerna. Ang-

eles var fotograferad på sin arbetsplats klädd i landstingets rock vilket placerar henne tydligare i 

en viss kontext. Till skillnad från Angeles framställs Joannas multikulturalism och kunskaper 

som universella och globala. Hos Angeles var multikulturalismen mera som en pikant personlig 

egenhet. Fotografen och läsaren rör sig här i en mer bekant föreställningsvärld. Faktarutan som 
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sammanfattar brödtextens innehåll tar inte heller upp liknande personliga preferenser som i 

Angeles fall (dessa var intressen, favoritmat och -dryck, bostadsort, familj). Faktarutan samman-

fattar kort Joannas bakgrund men det är hennes karriär som är i förgrunden.  

De ideationella funktionerna förstärker intrycket av en internationell intellektuell verkstad. Jo-

anna håller kurser i ”samtidens estetik” och ”judarna och moderniteten” på Södertörns högskola. 

I ingressen presenteras hon med orden ”bindestrecksindentitet”, ”polsk-judisk-svensk-fransk-

amerikansk bakgrund”. Här kräver man inte en enhetlig identitet. I faktarutan får man veta att hon 

ursprungligen är från Polen ”där hennes pappa smugglade ut henne ur ghettot i Warszawa” Hon 

kom till Sverige som sexåring. Hon har studerat i Genève och Paris där hon gifte sig och tog 

grundexamen vid Sorbonne.  Sedan åkte hon till Berkeleyuniversitet där hon doktorerade. Hon 

återvände till Sverige 1994 och arbetar som biträdande projektledare i forskningsprojekt ”Kul-

turer i dialoger” vid Södertörns högskola.  

Ordvalen och betydelserelationerna ställer det osvenska i förgrunden även här men det laddas 

med positiva associationer. I Joannas fall betonar man de förvärvade bindestreckens betydelse. 

Polskheten tonas ner och nämns endast i faktarutan och i slutet av texten (”judisk flykting”). För 

övrigt berättar man om hennes år i Frankrike, USA och Sverige. I intervjun med Angeles 

Bermudez-Svankvist betonade man det spanska och tonade ner det svenska. Man fäste också 

större uppmärksamhet på små personliga detaljer som inte hade någon relevans till hennes arbete. 

Joanna talar mera om sitt arbete. Hon berättar bl a om sitt engagemang för other voice, d v s 

kvinnor, invandrare, minoriteter, svarta, judar. Begreppet other voice syftar på den vite kristne 

mannens position som norm. Hon berättar om sina år vid universitetet i Santa Cruz och beskriver 

det som ”ett FN i miniatyr”, ”en öppen intellektuell verkstad” som hon nu ”försöker återskapa på 

Södertörn”. Hon presenteras som en ”obekväm röst med egen accent” och journalisten skriver att 

Joanna ”inte är bekväm”. Multikulturalism och osvensk accent framställs som något positivt.  

Joanna säger även positiva saker om Sverige och berättar bl a om sin rektor vid Gubbängens 

läroverk. Joannas eget sätt att undervisa beskrivs med orden ”aktivt delaktiga” studenter, ”aka-

demisk konkurrens, snålhet och avund har man lagt åt sidan”. Hon säger själv att ”ingen jantelag 

gäller bland” studenterna. Det låter som om hon precis som Angeles hade osvenskt jäklaranamma 

som fick henne att knyta näven i fickan och bestämma sig att skapa nya undervisningsformer. 

Saken formuleras dock på ett annat sätt. Joanna säger att hon ”anklagats för att vara skarp som ett 

rakblad”. Man skulle nog inte gärna säga att klinikchefen Angeles var skarp som ett rakblad. 
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Skrivstilen mellan dessa två intervjuer speglar åtminstone delvis journalisternas skrivstil men 

skillnaderna kan också betyda stereotypisering. Man använder olika tecken för olika samhälls-

klasser. Eftersom det handlar om intervjuer kan det också spegla de intervjuade personernas upp-

fattningar om vad som intresserar journalister. I så fall kan man tala om ett spektakel där man 

använder ett system av kodade tecken som båda parterna redan känner till. Det finns inga tecken 

på koloniala känslostrukturer trots att man nämner Flemingsberg. Södertörns högskola får repre-

sentera det multikulturella Sverige med globala ambitioner. 

När det gäller transitivitet dominerar aktiv form. Det finns några ”man”-formuleringar där Jo-

anna exempelvis refererar till tidsandan på sextiotalet. Agenten i texten är Joanna och patient 

hennes elever. Sanningsmodaliteten är den vanligaste interpersonella funktionen. Det finns några 

enstaka modaliteter som uttrycker tillåtelse som t ex en lärare ”skulle få” förlängt förordnande, 

eller önskemål som t ex ”skulle vilja höra”. Det finns sexton citat av Joanna Bankier. Avslut-

ningsvis gjorde jag en kommutationstest. Det som pekade ut henne är exempelvis adjektiven 

”obekväm”, ”egen accent”, ”skarp som ett rakblad” och ”judisk flykting”.  

 

”Tecken i tiden” och ”Exotiska tecken in i våra liv”  

”Trenden är här för att stanna” och ”Ett av världens ordrikaste språk” (SvD 1999-11-17, 

omslag, s 17) 

Puffen ”Tecken i tiden” är placerad vid notiserna bredvid en stor bild på drottning Silvia som 

besöker Rinkeby. Puffen presenterar artikelns tema som är Asientrend i design och är utrustad 

med ett kinesiskt tecken för pengar. I avdelningen ”livsstil” finns sedan nästan en helsida om den 

asiatiska trenden. Det finns tre artiklar, en om Gao Jianbiaos tolkningar, en artikel där olika ex-

perter får berätta varför det asiatiska lockar ”Oss” och en kort text om det kinesiska språket. Arti-

keln ”Exotiska tecken in i vårt liv” med Jianbiao samt texten om Asientrenden är skrivna av Ka-

rolina Andersson. Texten om kinesiska språket är skriven av Lennart Lundqvist. Fotografen heter 

Jurek Holzer. 

Det finns en stor färgbild högst upp. Den har en central plats på sidan och är placerad mellan 

två artiklar. På den denotativa nivån visar bilden Gao Jianbiao som står framåtböjd bakom en 

säng och läser tecknen på påslakanet. Sängen står i förgrunden, Jianbiao på andra sidan av 

sängen, bakom honom hyllor med olika föremål. Jianbiao är klädd i mörka byxor och lång, beige 

kappa. Påslakanet och kudden är vita med stora, svarta tecken och små, röda sigill. Under påsla-
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kanet finns en liten röd kudde. Bildtext: ”Påslakan. Tecknet betyder både ´säng` och ´lycklig`. 

Det är lite felskrivet, men det kan vara en konstnärlig poäng. Tecknen i sigillet är däremot oläs-

liga. Okej kalligrafi, tycker Gao Jianbiao, som dock ofta får sig ett skratt när han ser kinesiska 

tecken i butiken.” Det finns fyra mindre bilder i mitten av sidan. Den första bilden visar en lykta, 

ett ljus, en tallrik och en orange apelsin på tallriken. Alla föremål utom apelsinen är svart-vita och 

fotograferade mot en neutral bakgrund. Den andra bilden visar en vit rislampa mot en neutral 

bakgrund. Den tredje bilden visar en mans kropp mellan halsen och knäna. Han är klädd i en vit 

tröja och ett vitt förkläde med svarta kinesiska tecken. Bakgrunden syns dåligt men han verkar 

inte stå i köket. Den fjärde bilden visar en vas mot en neutral bakgrund. Vid artikeln om det kine-

siska språket finns fem kinesiska tecken med förklaringar.  

De kinesiska tecknen symboliserar den asiatiska kulturen och konnoterar till annorlundahet 

och exotism. Fotografierna utnyttjar båda likheter och olikheter, närhet och avstånd. En del före-

mål har en annorlunda design än den ”Vi” är vana vid och en del kinesiska tecknen är placerade 

på ”Våra” vanliga bruksföremål. Använder kineserna t ex påslakan? När det bekanta och det obe-

kanta möter skapas nya betydelser. Eftersom ”Vi” inte förstår tecknens innebör förefaller de mera 

autentiska och spännande. Att köpa ett påslakan dekorerat med en svensk text ger inte alls samma 

effekt. Kombinationen av tecken förstärker känslan av exotism. Läsaren rör sig här i en obekant 

föreställningsvärld och behöver en guide. Fotografen och journalisterna fungerar här som exper-

ter som förmedlar kunskap. De har förvisso anlitat utomstående experter men det är journalister-

na som förklarar läsaren vad saker och ting betyder.  

Platsen är inredningsbutiken Room dit journalisten och fotografen har tagit Jianbiao för att 

tyda de kinesiska tecknen. Texten är stereotypiserande och knuten till etnocentrism. Den kine-

siska kulturen reduceras till skrifttecken och man ger mycket utrymme för fantasin. Exotismen 

syns tydligt i de ideationella elementen. Kärnan i berättelsen är om föremålen och de kinesiska 

tecknen passar ihop samt vad är vårt förhållande till den asiatiska kulturen. Gao Jianbiao present-

eras som ”lärare i kinesiska, bosatt i Sverige sedan början av 90-talet”. Det sägs att han inte är 

imponerad av kalligrafierna men är ”lätt road”. Trenden beskrivs med orden ”kinachict”, ”exo-

tiskt touch”, ”exotiskt mönster”, ”exotiska tecken”. I Anderssons andra artikel intervjuas konst-

historiker Anna Palmqvist som säger att kinesiska tecken är ”exotiska och mycket vackra”. I 

samma text säger trendmakaren Henrik Mattsson att ”kinesisk skrift tilltalar oss för att vi inte 

förstår den”. Därför ”tror vi att det är mera äkta och ursprungligt” och att vi söker det etniska för 
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att det är ”spännande”. Det som är exotiskt är det som inte ingår i den befintliga diskursen där 

svensk och västerländsk kultur är normen. Man kan här också se spår av idealisering. Den kine-

siska och asiatiska kulturen upplevs som en kultur utanför historien och tiden. Lundqvist säger 

visserligen i sin artikel att man försökt förenkla den kinesiska skriften, men dessa texter skapar 

ändå associationer av något uråldrigt, oföränderligt och autentiskt. 

Jianbiaos kommentarer om spegelvända eller uppochnervända tecken och oläslig kalligrafi 

förstärker exotismen. Felen visar att tecknen används framför allt av estetiska skäl, som symboler 

utan att vi behärskar eller bryr oss om ordens betydelser. Han drar också paralleller till en mot-

svarande trend i Asien där absurda engelska texter används som dekoration. När han berättar 

detta har han ”svårt att sluta fnissa”. Okunnigheten syns även i varuhusens sätt att blanda ja-

panska matskålar med föremål med kinesiska tecken och man talar om Asientrend. Det finns flera 

länder i Asien och det finns stora skillnader länderna emellan. Den kinesiska och japanska kul-

turen reduceras till ett antal föremål som vi anser är typiska för dessa kulturer. Den tredje artikeln 

poängterar hur svårt det kinesiska språket är och hur omöjligt det är att lära sig språket. Alla 

dessa element leder till stereotypisering. Man förenklar, överdriver och på så sätt naturaliserar 

skillnaderna. 

När det gäller transitivitet är den vanligaste formen aktiv. Agenten i texten är Jianbiao som går 

runt i butiken, tittar och tolkar tecknen. En annan agent är ”vi” som har stämt träff med Gao och 

”vi” som vänjer sig vid kinesiska tecken. Vem som är ”vi” är oklart. Journalisten och fotografen? 

Läsarna? Det svenska folket? I ingressen refereras det till ”svenskarnas intresse för asiatisk mat 

och filosofi”. ”Vi” kan i så fall tolkas som det svenska folket vilket då innebär att Jianbiao inte är 

som ”Vi”. Han är med som en utomstående expert, som en av ”Dom”, som berättar till ”Oss” om 

den främmande världen. Den dominerande interpersonella funktionen är sanningsmodaliteten. 

Det finns tre citat av Jianbiao där han berättar om de meningslösa tecknen och de absurda eng-

elska texterna i Asien. Den textuella funktionen, citaten, visar hur hans egna ord används på ett 

sätt som förstärker känslan av annorlundahet.  

Det förekom egentligen ingenting som explicit visade Gaos annorlundahet. Det är inte tolken i 

sig som är exotisk utan den asiatiska kulturen. Tolken blir exotisk först när man vet att det hand-

lar om en kinesisk lärare bland kinesiska tecken. När det gäller de andra två texterna försökte jag 

byta det kinesiska med svenska element. Försöket var inte särkilt lyckat. Svenska har inte 50 000 
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tecken som inte ”någon av kvinna född” kan lära sig. Vi skulle inte heller kalla de latinska bok-

stäverna ”exotiska och mycket vackra”.  

 

”Stressigt värre för stresskonsulter” och ”Välgörande massage för hjärnan” (SvD 1999-11-

19, s 18) 

Sidan innehåller flera artiklar om stress och utbrändhet. Artikeln om stresskonsulten Stefano Far-

kas är placerad högst upp på en central plats och är den längsta artikeln på sidan. Det finns en stor 

färgbild som visar ett ansikte från näsan och uppåt. Ögonen är slutna och man ser två händer som 

masserar pannan. Bilden hör till en artikel om välgörande massage som finns till höger om bilden 

längs marginalen. Bildtext: ”Antistressmassage. Ansiktsmassage är välgörande för hjärnan. Den 

som är på väg in i väggen kan hitta bromsklossarna inom sig, berättar Cecilia Herzog, som ut-

vecklat en egen rytmisk massage, kallad Move.” Längre ner på sidan finns en faktaruta där Far-

kas ger goda råd för ett lugnare liv. Det finns också en svart-vit passbild på honom. Man ser en 

mörkhårig, yngre man med glasögon, mustasch och litet skäggstubb på hakan.  Bildtext: ”Stefano 

Farkas.” Båda artiklarna är skrivna av Anna-Lena Wik-Thorsell. Fotografen är Jurek Holzer. Med 

det mörka håret och de mörka ögonen konnoterar passbilden på Stefano till en sydeuropeisk gent-

leman. Massagebilden är metonymisk i den meningen att den visar endast massageterapeutens 

händer samt en del av patientens ansikte. Fotot hjälper läsaren att föreställa sig hur avkopplande 

sådan massage kan vara när man är väldigt stressad. Bilden kan också ses som en metafor som 

symboliserar den moderna, hektiska livsstilen som förorsakar utbrändhet. 

De ideationella funktionerna visar att det som ställs i förgrunden är framgångsrika människor 

som lever krävande och stressigt liv. Ordvalen är viktiga. Artikeln inleds med journalistens berät-

telse om sin fruktlunch för att undvika ”en tråkig snabblunch” före mötet med Stefano. De träffas 

i ett café. De båda ”klänger upp på stolarna” och är ”stresståliga nog” för att lyckas samtala. 

Stress är ”trendigt”. Farkas företag kan göra tester ”på e-post och i bilen på väg till Arlanda” eller 

skapa ”ett personligt träningsprogram”. Han har erbjudit sina tjänster till försäkringsbolag, ban-

ker, reklamföretag och Sifo. Som ett exempel på den stressade människan används en man som 

sitter i deras närhet och äter, bläddrar i tidningen och talar i mobiltelefon samtidigt. Det handlar 

alltså inte om stress som lågavlönade, lågutbildade vikarier eller deltidsarbetare känner. Man talar 

implicit om högutbildade, högavlönade personer som arbetar hos olika privatföretag. Journalisten 

identifierar sig med dessa människor vilket läsaren också förväntas att göra. 
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Farkas presenteras som ”stresstränaren”, ”psykoterapeut i grunden”, ”utbildad i England”. Det 

senare måste betyda att journalisten inte är säker på om han är en infödd engelsman. Hans ur-

sprung eller nationalitet har dock ingen betydelse. Han har kommit till Sverige för att ”etablera 

sig här” och ”samarbeta med Karolinska institutet”. Agenten i texten är Farkas och patient är fö-

retagen som han erbjuder sina tjänster till samt deras anställda. När det gäller transitivitet är de 

flesta meningarna i aktiv form. Det finns få opersonliga formuleringar. Den oftast förekommande 

interpersonella funktionen är sanningsmodaliteten. Modaliteterna ”kan”, ”få” och ”vill” berättar 

om vilka möjligheter Farkas har för att hjälpa människor när/om de först inser att de behöver 

hjälp. Det finns fem citat där Farkas själv får berätta om stress och sin verksamhet. Citaten skapar 

närvaro och samhörighet. Jag gjorde en kommutationstest och det enda som visar att Farkas inte 

är svensk är det faktum att han är utbildad i England och kommit hit för att etablera sig. Det 

skulle dock även en svensk kunna göra, fast i så fall skulle journalisten nog förklara att personen i 

fråga bara utbildat sig i England och sedan återvänt tillbaka hem. 

Den andra artikeln handlar om antistressmassage och hör ihop med bilden på ansiktet och de 

masserande händerna. Det finns även en liten bild på Cecilia Herzog där man ser hennes ansikte. 

Ansiktet är vänt mot kameran, blicken neråt. Bildtext: ”Cecilia Herzog”. Hon presenteras som en 

“civilekonom” som ”tappade gnistan ” och utbildade sig till en ”massage- och aromaterapeut”. 

Det sägs ingenting annat om hennes bakgrund. Agenten i texten är Cecilia och patient hennes 

kunder. Texten är skriven i aktiv form. Sanningsmodaliteten är den vanligaste interpersonella 

funktionen. Det finns ett citat av Cecilia. Kommutationstestet påverkade inte textens innehåll. 

 

”De vet var lampan ska stå” (SvD 1999-11-21, special s 4) 

Artikeln om ljusdesignerna är nästan en helsida. Längst ner finns en text som ger praktiska råd 

om hur man ska placera lampor i olika utrymmen hemma. Designerna är Kai Piippo (felstavat en 

gång som ”Kaj”) och Niklas Ödmann. En svart-vit bild tar det största utrymmet på sidan. Artikeln 

är skriven av Hedvig Hedqvist och fotografen är Jurek Holzer. 

Först denotation. Fotot visar ett rum med nakna vita väggar, trägolv, högt tak och stort fönster. 

I fönstret syns ett par vita husfasader och en bit himmel. Under fönstret finns ett vitt värmeele-

ment. På fönsterbrädan finns en växt och ett litet prydnadsföremål. En ljusslinga slingrar runt 

fönstret och ner till golvet. En av designerna sitter på huk framför fönstret och lutar sig mot fåtöl-

jen som den andre mannen sitter på. Fåtöljen är placerad i ett hörn, mannens armar vilar mot arm-
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stöden. Bakom honom i hörnet står en golvlampa. Framför männen ser man en bit av en matta 

och till vänster snett framför fåtöljen står ett stativ med flera lampor högt upp. Ljuset faller på 

deras ansikten och lämnar taket i skuggan. Båda männen har mörka kläder på sig. Bildtexten sä-

ger: ”Ljuskonstnärer. Niklas Ödmann och Kai Piippos budskap är att vi ska testa hur ljuset faller 

vackrast i rummet. Själva leker de gärna med belysningen och använder turkiska ljusslingor som 

här runt fönstret. Ljusslingor finns i specialbutiker, bland annat på Cocktail.” Den här bilden är 

arrangerad och är ett exempel på ljusdesignernas sätt att arbeta. Det stora fönstret, de kala vita 

väggarna, det ljusa trägolvet, det höga taket och saknaden av möbler skapar en känsla av enkel-

het, renhet och klarhet. Idealet verkar vara det nordiska ljuset. Färgerna och materialen konnote-

rar också till vithet och enkelhet. Här sitter två vita män i ett vitt rum där lampornas placering får 

ljuset att falla på deras ansikten. Deras mörka klädsel förstärker de ljusa färgerna.  

Jag tar först upp de ideationella funktionerna. Eftersom texten handlar om inredning och be-

lysning står ljuset i förgrunden både på bild och i text. Det som också finns i förgrunden är de-

sign, karriär, framgång och viss status, saker som konnoterar till det unga och internationella livet 

– även om männens råd för lampornas placering kan tas emot alla. Männen behandlas i texten 

som experter. När det gäller transitivitet dominerar aktiv form framför allt i citaten. De båda de-

signerna framstår som agenter. Den som möjligtvis kan ses som patient är läsaren som får goda 

råd av experterna. Det finns även flertal opersonliga formuleringar då journalisten skriver om 

belysningen och dess betydelse i allmänhet. Journalisten inleder texten med ljusets betydelse för 

människorna och berättar sedan hur de båda männen började arbeta som ljusdesigner. Piippo sägs 

ha börjat sin bana i ”en rockgrupp” och har även samarbetat med ”en internationell grupp” i 

Tyskland. Ödmann är ”en ljusarkitekt utbildad vid Dramatiska institutet”. De har gjort flera pro-

jekt tillsammans och framställs i texten som jämlika. Båda har gjort ”karriär som kreativa ljusbe-

handlare”.  

Jag hittade inga särskilda ordval som skulle ha behandlat någon av männen annorlunda. Att 

den ena har utbildning medan den andre framstår som en självlärd kan möjligtvis ha betydelse om 

man vet att ”Kai Piippo” är ett finskt namn. Man kan dock inte veta om familjen kommer från 

Finland eller Tornedalen. På vilket sätt man i så fall tolkar texten beror på läsarens egna föreställ-

ningar om finnar. Det enda som skiljer ”Kai” från ”Niklas” är namnet. Är Ödmann med två n på 

slutet ett svenskt namn? När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodaliteten den oft-

ast förekommande. Andra modaliteter är ”skall”, ”bör” och ”vill” som uttrycker plikt eller tillå-
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telse och talar om var man ska ha sina lampor beroende av vilken typ av ljuskälla man vill ha. 

Det finns två citat av Piippo, ett av Ödmann och ett citat där man inte vet vilken av designerna 

som talar. Jag gjorde en kommutationstest och det går bra att byta ut båda designerna utan att det 

nämnvärt påverkar textens innehåll. Männen ser relativt lika ut även på bild. De har liknande klä-

der, liknande färger och liknande min på ansiktet.  

 

”Malmö i nytt ljus” (DN 1999-11-21, s 1 bostad) 

Artikeln är nästan en helsida med stora färgbilder högst upp, längst ner finns endast annonser. 

Artikeln handlar om belysningssanering i Malmö. Den intervjuade landskapsarkitekten heter 

Pekka Kärppä. Det finns sammanlagt fyra foton, först en stor färgbild på en gångbro över vattnet 

och längre ner tre mindre färgbilder på rad som visar olika platser med vacker belysning. Alla 

bilder är tagna sent på kvällen och konnoterar till vackra, milda, nordiska sommarkvällar. De är 

exempel på vad man kan göra med rätt belysning. Texten är skriven av Eva Hernbäck. 

Först de ideationella funktionerna. Pekka presenteras som ”belysningsmästaren som har sina 

rötter i de djupa skogarna kring Uleåborg i Finland”. Ordvalen eller betydelserelationerna för 

övrigt visar inga tecken på osvenskhet. Kärppä intervjuas här som en expert och hans finska röt-

ter står i bakgrunden. Sedan berättas det om en ”belysningskonferens anordnad av ljushögskolan i 

Jönköping” där ”Kärppä visade exempel från andra storstäder”, d v s hur man använt belysning i 

Paris och Lyon och vad man måste ta i beräkning när man funderar på ny belysning. Agenten i 

texten är Kärppä och patienten är med som en presupposition. De som blir påverkade av hand-

lingen är malmöborna. En ofta förekommande agent är ”man”, speciellt när det berättas om vilka 

problem som kan uppstå kring belysning och hur de kan lösas. Även Pekka använder ”man” när 

han berättar vad som är viktigaste för honom, att ”man ska överraska” eller ”man måste få leka 

ibland”. När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste. Det 

finns ett par enstaka pliktmodaliteter, som t ex i meningen ovan. Det finns två citat av honom. Jag 

gjorde ett kommutationstest och det enda visade tecknet på osvenskhet var de djupa skogarna i 

Uleåborg. 

 

”Designutbildning döms ut” (DN 1999-11-21, kunskap s 2) 

Artikeln handlar om designutbildning vid Lunds tekniska högskola. Studenterna är missnöjda 

med undervisningen och även Högskoleverket har reagerat. Texten är placerad högst upp i mit-
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ten. Det finns två bilder som är placerade på övre delen av artikeln. Den ena bilden visar en bok-

hylla och den andra en äggklocka, båda har vunnit designpriser. Båda föremålen står mot en vit 

bakgrund vilket framhäver föremålets värde i sig. Bildtext: ”Mot alla odds har studenterna lyck-

ats vinna flera designpriser. Senast har Anna Eriksdotters bokhylla och tredjårseleven Josefin 

Dyrkells äggklocka diplomerats av Ung Form 99.” 

Det finns ett citat av Jana Heisler ”på Högskoleverket”, ett citat av Kristoffer Reiter som är 

”designutbildningens representant inför högskoleverket”, ett citat av Mårten Rittfelt som är de-

signer och lärare samt ett citat av rektorn Tomas Johannesson. När det gäller interpersonella 

funktioner är sanningsmodaliteten den vanligaste men även hjälpverbet ”få” dyker upp flera 

gånger. Det uttrycker plikt, det som eleverna varit tvungna att göra för att klara av utbildningen 

trots den bristfälliga undervisningen. För övrigt finns det ett par modaliteter som uttrycker vad 

olika parterna önskar att göra. När det gäller transitivitet är aktiv den vanligaste formen men det 

finns även en del ”man”-konstruktioner, t ex när rektorn berättar vad skolan gjort för att lösa pro-

blemen. Reiter som representerar studenterna använder pronomenet ”Vi”. Agenterna är framför 

allt studenterna som också är patienter, de påverkas av skolans åtgärder. Varken betydelserelat-

ionerna eller ordvalen berättade något om personernas härkomst. Kommutationstestet påverkade 

inte textens innehåll eller betydelser. 

 

”Videochat hjälper sjuka barn” (DN 1999-11-18, hemteknik s 1) 

Artikeln berättar om sjuka barn som kan hålla kontakten med andra barn genom videochat. Tex-

ten är nästan en helsida. Artikeln är skriven av Inger Sundelin och fotografen är Sam Stadener. 

Huvudpersonen i texten är Henrik Hansson som också finns på bilden. Han används som ett ex-

empel på ett sjukt barn som har nytta av projektet. Först denotation. Den svart-vita bilden täcker 

nästan hälften av sidan. Henrik sitter framför datorn som har en liten kamera monterad på skär-

men, bredvid kameran finns ett mjukdjur. På skärmen syns några barn som vinkar. Henrik vinkar 

tillbaka till sina vänner som sitter framför en liknande utrustning i ett sjukhus i Manchester. Han 

är klädd i en vit keps och mörk tröja. Bildtext: ”Hej Manchester, Stockholm här. Henrik Hansson 

hälsar på sina nya kompisar som han träffar via videokonferens i det virtuella klassrummet.” 

Henriks kala huvud under kepsen konnoterar till cancer och cellgiftsbehandling. I brödtexten får 

man sedan veta att han har leukemi. Bilden är metonymisk i den meningen att den visar en del av 

omgivningen. Det lilla man ser av rummet skapar ett intryck av en trist och opersonlig sjukhus-
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miljö. Det som står i fokus är datorn. Den symboliserar det nya, globala, virtuella och uppkopp-

lade samhället. 

De sjuka barnen och den moderna tekniken är i förgrunden. Med hjälp av videochat kan dessa 

barn få kontakt med andra barn i samma situation och även ha videokonferenser med sina skol-

klasser. Projektet heter ”Caroline och Christer”, namnen syftar på de svenska och engelska sam-

arbetspartnerna. Den största delen av artikeln handlar om Henrik och cancersjuka barn. När det 

gäller transitivitet är den dominerande formen aktiv. Opersonliga formuleringar används när 

journalisten talar om cancersjuka barn i allmänhet. Barnen är agenter när journalisten skriver om 

chattande och patienter när de beskrivs som sjuka barn.  

Den som ställs i bakgrunden är ”eldsjälen bakom projektet … forskaren Eduardo Perez-

Bercoff”. Han presenteras vid slutet av texten. Läsaren får inte veta särskilt mycket om honom, 

bara att han är ”knuten till KTH” och har själv haft ett barn med leukemi. Det finns ingenting i 

ordvalen eller betydelserelationerna som skulle avslöja Eduardos ursprung. I faktarutan anges alla 

priser som projektet fått eller är nominerad till. Projektet ”tilldelades första priset i klassen Health 

and Community i den Globala Bangemannutmaningen” och har ”gått vidare till semifinal i den 

internationella tävlingen 4the Global Information Infrastructure Award”. Vad det är för priser 

förklaras inte. Den oftast förekommande modaliteten är sanning. Andra modaliteter är tillåtelse 

och plikt, exempelvis ”vill”, ”få” och ”måste” som alla uttrycker handlingar som riktar sig mot 

barnen. När det gäller den textuella funktionen finns det ett citat där Eduardo talar om hur den 

nya tekniken förbättrat barnens liv. Kommutationstest påverkade inte textens innehåll. 

 

Sammanfattning 

 

Kategorin ”Special” innehåller flera artiklar med icke-svenskar. Man intervjuar akademikern Jo-

anna Bankier. Hennes bindestrecksidentitet och osvenskhet framställs som något positivt. Stress-

konsulten Stefano Farkas, modedesignern Marcel Marongiou och landskapsarkitekten Pekka 

Kärppä hör också till denna grupp vars annorlundahet är positivt. Dessa personer är alla mer eller 

mindre kosmopoliter. Joanna och Marcel har bott och arbetat länge utomlands, Stefano är bosatt i 

England och har kommit hit för att etablera sitt företag. Pekka har visserligen varken bott eller 

arbetat utomlands men hämtar inspiration från Paris och Lyon. Det finns ett par andra personer 

som inte framställs som annorlunda, men som också hör till kosmopoliter. Forskaren Eduardo 
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Perez-Bercoff vinner internationella priser och har startat ett projekt där man utnyttjar ny tek-

nologi. Ljusdesignern Kai Piippo har arbetat i Tyskland och har internationella kontakter. Det 

finns ett antal texter som innehåller sådant som är annorlunda och exotiskt. Den kinesiska läraren 

Gao Jianbiao och den asiatiska kulturen är exotiska. Idealisering är en form av stereotypisering 

där man framhäver det som är vackert, perfekt och autentiskt. Nyheten som berättar om förening-

en Livstycket använder också ordet ”exotisk”. Invandrarkvinnorna från Tensta sägs likna exo-

tiska porträtt. De personer som förekommer i nyheten om designutbildning i Lund verkar alla 

vara svenskar. 

Jag skulle vilja tala om en elitdiskurs i den meningen att urvalet innehåller flertal personer 

som kan sägas höra till en symbolisk elit. Artiklarna handlar om livsstil, kunskap, boende och ny 

teknik. Om dessa personer är annorlunda framställs annorlundaheten som exotiskt och positivt. 

Dessa högutbildade människor med kreativa yrken rör sig i centret, medan den negativa an-

norlundaheten placeras i periferin – både bildligt och bokstavligt. Det handlar om marginali-

serade människor och förorten, platsen utanför centret. De högutbildade däremot skildras som en 

del av den globala världen där man har olika typer av internationella kontakter, följer internation-

ella inredningstrender och mode. 

 

 

4.5 Sporten 
 

”Här fick Williams karriär en ny chans” (SvD 1999-11-21, s 60) 

Artikeln är en lång intervju med handbollsspelaren William Nguesseu. Texten och färgbilden är 

placerade på en central plats i mitten på sidan. Högst upp på sidan över intervjun finns en nyhet 

om ryttaren Malin Baryard. Den ljushåriga unga kvinnan på passbilden står i stark kontrast mot 

bilden på William. Först denotation. Man ser en blå himmel och ett blått hav, en fritidsbåt, en 

roddbåt och ett större fartyg som står vid kajen. Blålila, skogsklätt berg i bakgrunden, lite bebyg-

gelse vid stranden. William sitter på kajen, kisar med ögonen, armarna vilar mot benen, händerna 

ihop. Han är muskulös och mycket kortsnaggad, klädd i grön t-shirt och svarta jeans. Bildtext: 

”Drömtillvaro. William Nguesseu, 28, har hittat sin plats i solen, i spanska Chapela. Stockholma-

ren satsade ett tag på boxning, gick till SM-final, men dubbelträningen resulterade i en hjärn-
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blödning. Nu är han proffs i en av världens två tuffaste handbollsligor.” Journalisten och fotogra-

fen är Stellan Danielsson.  

Bilden utnyttjar närhet och avstånd, likhet och olikhet. William både är och är inte svensk. Fo-

tot är taget på relativt långt avstånd vilket innebär att han ser mindre annorlunda ut. Han är inte 

svart utan ser snarare solbränd ut. Bilden leker med läsarens förställningar om Spanien, havet, 

solen och värmen. Läsaren rör sig i en bekant föreställningsvärld. Det finns tecken som bryter 

mot bilden av en drömtillvaro. William är inte fotograferad på en badstrand utan vid en hamn. 

Bebyggelsen och det större fartyget leder tankarna snarare till ett industriområde. Havet finns där, 

himlen, färgerna, berget och värmen men på något sätt stämmer det inte med de föreställningar 

man har om en drömtillvaro vid Medelhavet. William har förvisso inte kommit dit för att se-

mestra utan för att spela. Det är egentligen det som är drömmen. 

När det gäller ideationella funktioner är ordvalen och betydelserelationerna synnerligen intres-

santa. William sägs vara ”den svenske spelaren”, ”stockholmaren”, ”från Solna”. Å andra sidan 

säger journalisten följande: ”(Han) har ett brokigt förflutet. Mamma är svensk, pappa är från Ka-

merun. Och så har vi idrottskarriären.” Logiken är en aning oklar. William presenteras som en 

svensk samtidigt som man låter läsaren förstå att han inte är det. Måste man verkligen ha ”ett 

brokigt förflutet” bara för att man har en afrikansk far? Och vad har idrottskarriären med det bro-

kiga förflutna att göra? Att ha en afrikansk far är inte negativt i sig utan det handlar om hur man 

inramar egenskapen. Ordvalen och betydelserelationerna spelar med föreställda skillnader mellan 

svenskhet och svenskt medborgarskap. Man blir inte svensk bara genom att vara född i Sverige. 

Det finns flera liknande kombinationer av motsättningar. Bildtexten talar om ”drömtillvaro” 

och att ”hitta sin plats i solen”. Detta kan inte tolkas bokstavligt för att senare i texten får man 

veta att det regnar 200 dagar per år i området. Det kan inte heller tolkas bildligt för att det går 

dåligt för laget som dessutom är så fattigt att spelarna måste dela bil med varandra och tvätta sina 

kläder själv. Uttalandet bygger på en presupposition om att proffsspelarna borde ha rätt till alla 

dessa privilegier. Vad menas då med Williams drömtillvaro? Den som dessutom gjort denna 

drömtillvaro möjlig är Mats Olsson som är Williams ”gamla kompis, nu direktör i spanska liga-

klubben Cantabria Santander”. Det var han som ”lovat … (William) en proffschans, letade och 

fick napp”. William var beredd att ta värvning även i division II. Det är visserligen vanligt att 

spelarbyten sker genom mellanhänder men betydelserelationerna och ordvalen här skapar före-

ställningar om en snäll svensk direktör som med alla medel vill hjälpa sin vän som inte kan ta sig 
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fram på sin egen hand. Chapela beskrivs dessutom som ”inte något glamoröst ställe men ett även-

tyr för William”. Vad består äventyret av? Klädtvätt? Eller menar journalisten att Williams liv 

inte var särskilt märkvärdigt i Stockholm heller och därför måste även en tämligen blygsam till-

varo utomlands kännas som ett äventyr? Å andra sidan säger William själv att han ”inte hade 

något särskilt hemma” och att han haft ”en pojkdröm att bli proffs”. 

De inre motsättningarna syns när journalisten berättar om Williams talanger. Journalisten be-

rättar att William var en framgångsrik boxare samtidigt som han spelade handboll hemma i 

Stockholm. Han tvingades sluta med boxningen för att dubbelträningen gav honom en hjärnblöd-

ning. Först sägs det att William nu är ”proffs i en av världens två tuffaste handbollsligor”. Sedan 

sägs det att hans karriär inte gick särskilt bra i Sverige, ”det riktiga lyftet kom aldrig”. Logiken 

här är en aning oklar. Om en spelare inte klarar av den svenska ligan som inte hör till de två bästa 

i världen, hur ska han då göra karriär i en mycket hårdare omgivning – oavsett vilken lag han 

spelar i? När man beskriver det spanska laget sätter man det exotiska och osvenska i förgrunden. 

Publiken ”har trummor… och det är ett jädra liv”, ”tränaren har det jobbigt”, ”spanska tränare 

tänker på spanskt vis”, ”hemma spelade vi mera som ett lag”.  

Man kan kanske återigen tala om ett spektakel där båda parterna spelar med kända tecken. 

William vet vad som intresserar journalisten och infriar förväntningar genom att positionera sig 

själv inom diskursen på ett visst sätt. Därför levererar han den historia som implicit förväntas av 

honom. Man skulle kunna säga att det är William själv som på sätt och vis undervärderar sina 

egna erfarenheter. Han jämförs inte uttryckligen med några andra svenska spelare men betydelse-

relationerna skapar en känsla av misslyckande, att han inte riktigt uppfyller de förväntningar man 

har för en framgångsrik svensk spelare. Å andra sidan är journalistens roll i dramat inte helt enty-

dig. Med vems röst talar han? I tidigare intervjuer, exempelvis med Jelena Drenjanin, Latin Kings 

och Angeles Bermudez-Svankvist, var det lättare att se när journalisten träder fram med sina egna 

åsikter. I denna intervju verkar journalisten systematiskt nervärdera William oavsett hur han själv 

positionerar sig. Det finns nämligen flera exempel där journalisten direkt talar emot William och 

understyrker det annorlunda. William säger t ex att han inte saknar vädret och journalister säger 

att det regnar. Man kan också hitta spår av koloniala känslostrukturer i den meningen att moder-

niteten minskar ju längre ner i söder man kommer. Publiken beter sig annorlunda än här i Nor-

den, det är fattigare och varken tränaren eller spelarna förstår sig på lagarbete.  
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När det gäller transitivitet är den vanligaste formen aktiv. Det finns få passiva eller operson-

liga formuleringar. Agenten i texten är Nguesseu, Olsson och journalisten. Bildtexten och rubri-

ken ställer karriären i förgrunden. Ingressen som är placerad över bilden däremot talar om ”en 

märklig karriär” och ställer sjukdomen i förgrunden. När det gäller brödtexten är det oklart om 

han lyckats eller inte. Det som finns i bakgrunden är det svenska. Den oftast förekommande in-

terpersonella funktionen är sanningsmodalitet. Andra modaliteter är exempelvis ”får” och 

”kunde” som uttrycker tillåtelse, ”måste” som uttrycker plikt samt ”skulle” som beskriver önsk-

värdhet. Andra former är värderande adjektiv eller adverb som exempelvis ”kanske”, ”riktig”, 

”märklig”.  

När det gäller den textuella funktionen finns det flera citat. Artikeln inleds med en kort dialog 

mellan journalisten och en spelare som journalisten träffar på väg till William. Det finns tolv citat 

av William där han berättar om sitt liv och sina problem. De motsättningar som jag tog upp finns 

att hitta dels i Williams citat, dels i journalistens berättelse. Om motsättningarna sedan beror på 

reporterns sätt att skriva och välja citaten eller intervjupersonens egna beskrivningar om sig själv 

är svårt att säga. Det var svårt att göra ett kommutationstest för att texten är så förvirrande med 

sina motsättningar.  Texten innehåller dock flera osvenska element som gjorde att försvenskning-

en av William inte lyckades. 

 

”Lussans hästar gillar att träna” och ”´Lussan` – dressyrens drottning” (DN 1999-11-21, 

omslag, C3) 

Puffen är placerad längst ner på sidan under rubriken ”helgen med DN” som täcker sig över 

nedre delen av sidan. I mitten finns en svart-vit bild på ryttaren Louise Nathhorst och hästen Gu-

inness. Intervjun är nästan en helsida med en stor bild på Louise och hästen Guinness. Det finns 

en mindre bild längre ner i texten. Artikeln är skriven av Ulla Wingard och fotografen är Beatrice 

Lundborg. Det finns två faktarutor. I den större faktarutan berättas om dressyr och i den mindre 

ges fakta om Louise, ålder, tävlingar, resultat, familj, utbildning. 

Först denotation. Bilden på omslaget visar en äldre, ljushårig kvinna, klädd i en mörk jacka 

och tröja. En svart häst går bredvid henne, bakom dem syns ett stall och en ridbana. Ingen bild-

text. Intervjuns största bild är tagen in i stallet. Kvinnan står längst bort till höger. Hon är klädd i 

en mörk jacka, ljusa ridbyxor och svarta stövlar. Hon är vänd mot hästen, profilen mot kameran 

och håller hästens högra hov i händerna. Den svarta hästen tar största utrymmet på bilden. Bild-
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text: ”Louise ´Lussan` Nathhorst har tränat Guinness i tre år. Nu har han starka muskel där han 

behöver dem och kan trampa vackert i samlad trav på stället och gå i passage med fördröjning i 

steget och höga benlyft.” I den mindre färgbilden ser man hur hästen trycker sin nos mot kvin-

nans hals. Hennes ansikte är i halvprofil, hakan uppåt och hon håller tyglarna i handen. Bildtext: 

”Det är kärlek i kontakten mellan ´Lussan` och Guinness.”  Den glänsande, svarta hästen förstär-

ker Louisas ljusa färger, det blonda håret och bleka ansiktet. Bilderna är metonymiska i den me-

ningen att de visar situationer som konnoterar till kärlek och förtroende mellan ryttaren och häs-

ten. Med hjälp av dessa bilder är det lätt att föreställa sig hur väl Louisa tar hand om sina hästar 

och hur fint hon och Guinness brukar samarbeta. 

När det gäller ideationella funktioner presenteras Louisa med orden ”Sveriges bästa dressyr-

ryttare”, ”´Lussan` med alla”, ”´Lussan´ med svenska folket”, ”tränare” och ”uppskattad peda-

gog”. Användningen av smeknamnet ”Lussan” refererar till hennes storseger 1998 som gjorde 

henne känd. Hon har gjort en lång karriär. Hon ”är inte född på hästryggen och inte i en hästfa-

milj”. Det fanns ”en farbror som hade galoppörer” och ”storasystern fick en ponny”. Sedan åkte 

hon till England för att lära sig hoppning men efter en ryggskada for hon till Tyskland för att lära 

sig dressyr. I Tyskland tyckte de att hon var ”en riktig slarva” och hon fick lära sig disciplin. Se-

dan blev det elitträning för Hans Wikne på Strömsholm. Därefter tog hon jobb som tränare i 

USA. Hon tyckte att om hon ”skulle utvecklas vidare måste (hon) hem till Europa igen, till Tysk-

land”. Eftersom det är hennes egna kan det tolkas så att hon känner sig lika hemma i Tyskland 

(eller i Europa i största allmänhet) som i Sverige. Hennes sambo är tidigare landslagskollegan 

och tränaren Lars Andersson. Stallet där hon arbetar ligger i Hogsta, nära Drottningholm. Hennes 

bakgrund, karriär, utlandsvistelser och stallets läge konnoterar till en högre samhällsklass. An-

vändningen av ordet ”drottning” i rubriken syftar på hennes position som landets bästa dressyr-

ryttare men kan mobilisera även andra associationer som hör till substantivet ”drottning”.  

När det gäller transitivitet är de flesta meningarna i aktiv och agenten är Nathhorst. Patienten 

som påverkas av hennes handlingar är hästarna och de elever som hon har. Det är Louises hästar 

och karriär som står i förgrunden i artikeln. Den vanligaste interpersonella funktionen är san-

ningsmodalitet. Det finns få andra modaliteter. Pliktmodaliteten ”ska” dyker upp ett par gånger 

då Louise berättar om att en häst ska vara i topp form snart. Det finns sammanlagd femton citat 

av Louise där hon berättar om sina hästar och om sitt liv. Kommutationstestet påverkad inte tex-

tens innehåll på något sätt. 



 115 

 

”Ny stor seger för Baryard” (SvD 1999-11-21, s 60) 

Nyheten handlar om ryttaren Malin Baryards senaste seger. Texten är placerad på en väl synlig 

plats högst upp på sidan. Det finns en svart-vit passbild på en ung, mycket ljushårig flicka med 

blekt ansikte som tittar rakt in i kameran och ler. Bildtext: ”Malin Baryard.” Journalisten som 

gjort telefonintervjun är Henrik Skiöld/TT. När det gäller ordval beskrivs Baryard som en ”ryttar-

stjärna” och ”svensk ryttarstjärna”. Hon har gjort en ”utklassningsseger” och ”bara vinner och 

vinner”. Det talas om ”prestige” och ”ära”. Hon har vunnit ”en lyxbil” och ”10 000 D-mark”. Det 

mest intressant är inte ordvalen i sig utan hur allt inramas. Precis under denna nyhet finns en lång 

intervju med William Nguesseu. Båda personerna sägs vara svenskar men ordet ”svensk” ges helt 

olika betydelser i texterna. Skillnaderna syns tydligast på bilderna. Den mörka mannen represen-

terar det nya Sverige och den blonda flickan det gamla. Val av sport förstärker skillnaden ytterli-

gare. Boxning konnoterar till manlighet, arbetarklass och invandrare medan ridning är mera en 

flicksport och har inte samma arbetarklasskonnotationer.  

Baryard-nyheten kan också jämföras med intervjun av Louise Nathhorst. Det sägs ingenting 

om Malins bakgrund men ordvalen och betydelserelationerna i denna text och intervjun med Lou-

ise skiljer sig markant från intervjun med William Nguesseu. Det som sätts i förgrunden hos 

svenskorna är framgång och materiell välstånd. Det görs indirekt. I Louises fall skapar omgiv-

ningen i sig, stallet nära Drottningholm och hennes bakgrund, associationer om högre samhälls-

klass. När det gäller William undermineras hans framgångar systematiskt. När det gäller transiti-

vitet är texten skriven i aktiv form. Agenten är Malin. Det finns ingen patient. Det finns två dea-

gentialiserade meningar, ”hittills bör tilläggas” och ”det sägs att framgång föder framgång” vilket 

syftar på en form av ordspråk. Det första exemplets modalitet uttrycker önskvärdhet. Tillåtelse-

modalitet används två gånger: ”kan vara” och ”kan gå”. För övrig finns det sanningsmodalitet. 

Det finns åtta citat av Malin. Kommutationstestet påverkade inte textens innehåll på något sätt.  

 

”Alvik förstärkt – men chanslöst” (SvD 1999-11-20, s 52) 

Artikeln handlar om Alviks nya amerikanska spelare. Texten är placerad längst ner på sidan 

bredvid texten om golf. Det finns en stor färgbild mitt i sidan. Källan är TT. Fotografen är Anders 

Olsson. Först denotation. På bilden ser man två spelare som krockar med varandra. Den svenska 

spelaren faller ner på golvet, tar emot stöten med händerna, huvudet och den högra axeln pressas 
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mot golvet. Hans vänster ben pekar rakt upp och slår mot den svarta amerikanens rygg. Amerika-

nen är på väg framåt, kroppen är framåtlutad, höger hand pekar mot golvet, vänster hand lite 

böjd, armbågen uppåt, höger ben fram och vänster fot på golvet bakom svenskens rygg. Bilden är 

metonymisk i den meningen att den visar ett visst moment av spelet. Den visar kraftig rörelse och 

konnoterar till hårt kamp om poäng. Belysningen förstärker svenskens vithet mot amerikanens 

svarthet. Den vita huden lyser bitvis lika vitt som amerikanens vita klädsel. Bildtext: ”Snabba 

poäng. En och en halv timme före uppkast blev amerikanen Ulyses Moran klar för Alvik i Bas-

ketligan. Amerikanen gjorde tio poäng, men det räckte inte långt mot formstarka Södertälje. Gäs-

terna vann med 21 poäng.”  

Det finns inte särskilt mycket att säga om de ideationella funktionerna. Moran har kommit i 

stället för Sedric Webber som blivit ryggskadad och sedan dök nästa kandidat Vincent Askew 

aldrig upp. Moran presenteras som ”amerikan” och han har spelat i NBA. Inom sporten byter 

spelarna ofta klubbar, de köps och säljs ständigt. Av den anledningen betraktas de varken som 

gästarbetare eller invandrare trots att de i princip skulle kunna fylla kriterierna. David Visscher 

som presenteras som ”Alviks coach”. Varför inte ”tränare”? Det sägs ingenting om hans bak-

grund eller ursprung. Inom sporten är reifikation vanlig när man talar om olika lag, som exem-

pelvis Södertälje, Alvik, Plannja. Den vanligaste formen är aktiv när det gäller transitivitet. Det 

finns få passiva, deagentialiserade formuleringar, t ex Moran ”blev inbjuden”, Aulander ”var av-

stängd” och ”matchen avgjordes ”.  I dessa fall är agenten med som presupposition. Läsarna för-

väntas förstå sammanhanget. När det gäller interpersonella funktioner är sanningsmodalitet den 

vanligaste. Andra modaliteter är exempelvis ”kunde” och ”få ” som uttrycker tillåtelse, som t ex 

Moran ”får spela”. Det finns två citat av Visscher som berömmer Moran och förklarar varför Sö-

dertälje var bättre. Försvenskningen av Moran fungerade inte i kommutationstestet för att han är 

en amerikan, har precis anlänt till Sverige och har spelat i NBA. 

 

”Svenskt drömspel i par-VM” (SvD 1999-11-20, s 52) 

Artikeln handlar om två golfspelare, Jarmo Sandelin och Patrik Sjöland, som vunnit i World Cup. 

Nyheten är placerad längst ner till höger bredvid artikeln om Alvik. Längst ner finns en bild på 

Tiger Woods där man ser överkroppen, höger hand uppåt och en boll i fingrarna. Bildtext: ”Tiger 

Woods kan spela med vem som helst.” Bildtexten refererar till de svenska spelarnas kommentar 
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om nödvändigheten att hitta en naturlig partner och att det bara superstjärnor som Woods kan 

spela med vem som helst. Källan är TT/AFP. 

När det gäller ideationella funktioner visar valet av pronomina att det handlar om par-VM. 

Sandelin använder pronomenet ”vi” flera gånger och det dyker upp även i Sjölands replik. An-

vändningen av ”vi” konnoterar till samarbete, samförstånd och jämlikhet mellan männen. I cita-

ten säger de att de kompletterar varandra och ”trivs att spela tillsammans”. Journalisten refererar 

till båda spelarna som ”svenskarna”. De jämförs också med två andra svenskar som tidigare vun-

nit samma tävling. ”Jarmo” är ett finskt förnamn och efternamnet ”Sandelin” förekommer även i 

finsktalande familjer. Det sägs dock ingenting om hans ursprung. Agenterna är golfspelarna. Av 

de interpersonella funktionerna är sanningsmodaliteten den oftast förekommande. Andra modali-

teter är önskvärdhet (”skulle vilja” och ”väldigt gärna”) och tillåtelse (”fick” och ”kunde”). När 

det gäller den textuella funktionen finns det tre citat av Sandelin och ett av Sjöland. Journalisten 

refererar ett par gånger till Jarmo i indirekt tal. Kommutationstestet påverkade inte textens inne-

håll på något sätt. 

 

”Weinhandl kan förlora synen” ”(SvD 1999-11-15 s 37) och ”Lång vila väntar Modo-

stjärnan” (DN 1999-11-16, C 11) 

Båda nyheterna handlar om en skadad ishockeyspelare Mattias Weinhandl som spelar i junior-

landslaget. Svenska Dagbladets artikel är placerad högst upp till höger på sidan. Det finns en liten 

svart-vit passbild på en ung man med kort, brunt hår. Bildtext: ”Mattias Weinhandl”. Texten är 

skriven av Janne Bengtsson. När det gäller interpersonella funktioner finns det nästan enbart san-

ningsmodalitet. Pliktmodalitet ”måste” används fyra gånger och uttrycket det spelaren måste göra 

p g a skadan. När det gäller transitivitet finns det endast en enda deagentialiserad mening, ”åtgär-

der måste sättas in”. Agenterna i texten är läkarna och ”den ryske anfallaren Michal Travnitjek” 

som förorsakade skadan. Weinhandl är en patient som tas hand om läkarna. Det finns inte mycket 

att säga om ordvalen. Han beskrivs som ”supertalangen” som har ”gjort succé i elitserien” och 

tillhör landslaget. Det finns tre citat av Gunnar Trygg som är juniorlandslagets läkare. 

Texten i DN är placerad högst upp mot högermarginalen och journalisten är Kalle Norberg. 

Det finns inga bilder. Mattias presenteras i faktarutan som ”född i Ljungby” sedan anger man 

längd, vikt, moderklubb och antal landslagskamper. När det gäller transitivitet dominerar aktiv 

form. Det finns några få opersonliga formuleringar när det beskrivs hur hans skada kom till. 
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Skurken i dramat är den tjeckiske spelaren Michal Travnicek. Båda nyheterna har olika stavning-

ar och även olika nationaliteter till honom. Är han en ryss eller en tjeck? Det är lite märkligt att 

sportjournalisterna inte vet vilken lag spelaren hör till. Om han är en ryss kan olika stavningar 

förklaras med problem med translitteration. Tjeckerna använder latinska bokstäver. Agenter är 

klubbläkaren och Weinhandl som också är en patient och tas hand om läkarna. När det gäller in-

terpersonella funktioner finns det nästan bara sanningsmodalitet. Det finns två citat av Kim Thor-

sen som är klubbläkare. Det som finns i förgrunden i båda texterna är skadan och hur det länge 

han måste vara borta. Kommutationstestet påverkade inte texternas innehåll.  

 

Sammanfattning 

 

Kategorin ”Sport” innehåller egentligen bara en enda artikel där huvudpersonen framställs som 

annorlunda och avvikande. Den personen är William Nguesseu. Journalistens har ett märkligt 

förhållande till sitt intervjuobjekt. William både är och är inte svensk. Han både har och har inte 

lyckats. Han skiljer sig från svenska svenskar och från spanjorer. William säger att solen skiner 

och journalisten att det regnar. Storstockholm är ett välmående område – åtminstone för svenska 

svenskar. William hade det onekligen lite svårt. Chapela är en fattig stad, spelarna måste dela bil 

och tvätta sina kläder. Svenskarna är pålitliga, den svenske direktören höll sitt löfte och hjälpte 

William. Spanjorerna spelar trummor och för ett jädra liv. Louise Nathhorst däremot är en svensk 

kosmopolit som bor och arbetar nära Drottningholm. Malin Baryard vinner stora pengar, lyxbilar 

och ära. Jarmo Sandelin och Patrik Sjöland vinner i golf och Mattias Weinhandl har blivit skadad. 

Det finns även en artikel om amerikanska basketspelare i Alvik. Det är svårt att säga något gene-

rellt om sportjournalisternas förhållningssätt till idrottsmännens nationalitet. Den verkar få olika 

betydelser i olika sammanhang.  

 

4.6	  Kultur	  
 

”Kurdiskt lexikon utges digitalt” (SvD 1999-11-16, s 15) 

Artikeln är placerad i vänsterkrysset, högst upp till vänster. Det finns inga bilder. Texten handlar 

om ett kurdiskt lexikon som ges ut i Sverige. Artikeln är skriven av Bitte Hammargren. Först 

ideationella funktioner. Utgivarna är Kurdiska biblioteket i Stockholm och Podium som ”drivs i 
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samarbete mellan bl a Författarcentrum Öst, Svenska bokhandlareföreningen, KB och Stock-

holms stadsbibliotek”. Tanken är att boken ”beställs via Internet och trycks på begäran där det 

efterfrågas också i Turkiet”. Det understryks att det nya lexikonet är det första riktiga lexikonet 

vilket är positivt i sig. Saken inramas dock på ett sätt som skapar ofördelaktiga jämförelser. De 

verk som publicerats i Turkiet är av ”skral” kvalitet, ”inga riktiga lexikon utan knapphändiga 

ordlistor” och det ligger oftast ”inte något professionellt arbete bakom” utan de är ”mer patrio-

tiska gärningar, ett ställningstagande för kurdiskan”. Allt detta bevisar att kurdiskan är ett för-

tryckt språk och att Turkiet inte är en demokrati. Det som däremot görs i Sverige kan inte ”besk-

rivas som ett hafsverk”, ”språkmannen Mehmet Tanrikulu verksam i Tyskland” har arbetat med 

lexikonet i tjugo år. Resultatet av betydelserelationerna är att Sverige och Tyskland uppfattas som 

utvecklade och moderna länder där förnuft, demokrati och rationalitet förhärskar. Turkiet blir då 

en negation, ett omodernt och underutvecklat land där det finns kaos, våld, hat och andra okon-

trollerade känslor. Texten bygger på koloniala känslostrukturer. 

I Turkiet sägs kurdiskan vara ”satt i strykklass”. Kurderna ”erkänns inte som nationell minori-

tet” och ”saknar därmed kulturella rättigheter”, kurdiska är ”ett förbjudet språk”. Det råder också 

ett ”språkligt förtryck”. Detta kan jämföras med nyheten om Pajala då tornedalsfinskan sades 

vara ”ett kuvat språk” och människorna kände att finskan inte dög. Sverige har säkerligen använt 

mindre brutala metoder för tvångsassimilering än Turkiet men logiken i båda fall bygger likväl på 

en föreställning om en homogen nationalstat. Minoriteterna skapar kaos och oreda genom att ka-

tegorierna inte förblir rena. Det nationella språkets funktion är att skapa integration inåt och dra 

gränser utåt vilket leder till uteslutning av språkliga minoriteter. Den nationella sammanhållning-

en kan byggas på en identitet som sammanfaller med de dominerande gruppernas intressen. Be-

tydelserelationerna i här styr läsaren att tolka budskapet på ett sätt som förutsätter glömska. Läsa-

ren får se hur Sverige osjälviskt hjälper och värnar språkliga minoriteter överallt i världen. Ef-

tersom man engagerar sig i kurdiska språkets ställning i Turkiet måste de egna minoriteterna 

också vara väl omhändertagna. Detta konnoterar till moderna värderingar som demokrati och 

jämlikhet som turkarna inte har. Resultatet blir då en bild av Sverige som den ”Goda” som hjäl-

per de ”Svaga” mot den ”Onda”. 

När det gäller transitivitet är den vanligaste formen aktiv. Agenterna är biblioteket, Podium 

och författaren. Patient är kurdiska läsare. Det finns många passiva deagentialiserade meningar, 

som lexikon ”utges”, ”presenteras”, ”beställs”, ”trycks” och ”efterfrågas”, böcker ”översatts”, 
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kurdiskan inte ”får undervisas”, kurderna inte ”erkänns”. Agenten i dessa fall är med som en 

presupposition. Utgivaren är det nämnda företaget Podium, kunderna är turkiska kurder. När det 

gäller interpersonella funktioner är den vanligaste modaliteten sanning. Det finns få andra moda-

liteter. Verbet ”kan” som uttrycker tillåtelse dyker upp två gånger. Det finns tre citat av Nedim 

Dagdeviren, föreståndare i kurdiska biblioteket. Svenskarna kan i största allmänhet inte kurdiska 

och därför lyckades inte försvenskningen i kommutationstestet. 
 

”Bryter tystnaden” och ”Nu är Latin Kings redo för revansch” (SvD 1999-11-20, omslag, s 

32) 

Puffen är placerad på nedre delen av omslaget till höger. Det finns en liten svart-vit bild på puf-

fen där Douglas Leon står mellan bröderna Campos. Bröderna tittar på vinylskivor och Dogge 

står lite längre bak i mitten och tittar till höger. Intervjun är en halvsida med ett stort svart-vitt 

foto tagen på sätt som den första.  Journalisten heter Johanna Olofsson och fotografen Dan Hans-

son.  

Bildtext: ”Medlemmar: Latinamerika-svenskarna Douglas ”Dogge Doggelito” Leon (mitten), 

bröderna Chepe (till vänster) och Salla Salazar Campos samt västindiern Boastin (ej med på bil-

den). Ålder: Dogge och Salla 24, Chepe 26 år. Bor: Dogge i Alby, Salla och Chepe i Fittja. Fri-

tid: Alla går på thai-boxning. Album: Välkommen till förorten gav dem en grammis för bästa 

nykomlingar 1994. Spanska versionen Bienvenido a mi barrio kom 1995 och I skuggan av be-

tongen 1996. På deras egen etikett Redline Records släppte de 1998 samlingsskivan Life on a line 

där de producerat en rad lovande undergroundförmågor”. Chepe och Dogge tittar på vinylski-

vorna och Salla tittar mot Leon, ansiktet i halvprofil. Bröderna är kortsnaggade och Leon har en 

svart mössa på sig. Alla är klädda i svarta jackor. Latin Kings är välkända och har blivit något av 

ikoner. De symboliserar den symboliskt och ofta även bokstavligt svarta förorten.  

Ordvalen och betydelserelationerna är viktiga. Latinamerika är en stor kontinent men behand-

las som en klump, ”latinamerikasvenskarna”. Varifrån i Latinamerika? I inledningen säger jour-

nalisten att Kings ville träffas ”i stan istället för i studion i Norsborg” för att de är ”trötta på att bli 

intervjuade i förorten”. Det berättas att Kings i början av mötet inte svarar med ”fler än fyra ord”, 

Leon ”är mera intresserad av prata i sin mobiltelefon”, han är en ”populär kille”. Journalisten 

använder ”jag” och ”dem” på ett sätt som skapar avstånd. Reportern säger att hon ”inser att … 

(de) är kloka och vettiga killar – även om de är kaxiga på ytan”. Varför Kings verkar vara kaxiga 
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sägs inte. Kaxigheten är implicit, det ingår i deras roll som invandrare och hiphoppare. Man ser 

här spår av koloniala känslostrukturer. Kings representerar en verklighet som verkar vara långt 

borta från det liv den kvinnliga svenska journalisten lever. Hon skriver utifrån den befintliga dis-

kursen där den svenska medelklassen representerar normen. 

När Kings berättar om bandet beskriver de sig själva som ”äkta” och ”riktiga”. Först använder 

de pronomenet ”vi” och går sedan över till ”man” när de syftar på upplevelsen om äkthet i största 

allmänhet. Dogge berättar att han går på Musikkonservatoriet. Sedan sägs det att deras försörj-

ningskällor varierat under de senaste tre åren. Salla nämner spelningar, dj-jobb och egna fester 

som exempel på dessa ”skiftande försörjningskällor”. Reporterns enda direkta fråga i hela texten 

är i fet stil: ”Ingen som varit diskare?” Frågan bygger på en presupposition om att disk är ett ty-

piskt invandrarjobb. Invandrare associeras här till egenskaper som exempelvis lågavlönad, lågut-

bildad, kaxig. Dogge säger att diskandet är ”en bra inspirationskälla”. Andra inspirationskällor 

sägs vara andra hiphoppare som Kings producerat. Man kan återigen tala om ett spektakel där 

deltagarna opererar med förutbestämda och kända tecken. Invandrarhet kopplas ihop med viss typ 

av socioekonomiska faktorer som både journalisten och Kings tar för givet. 

Hultsfred 1994 med många fans och hatiska skinheads tas också upp. Dogge berättar hur han 

fick ”en påk och massa ägg i huvudet”. Inramningen gör att läsaren kopplar äggkastarna till skin-

heads trots att han inte säger det. Han skrattar åt äggkastning och berättar att Kings varit med om 

värre saker. Journalisten frågar inte vilka saker det handlar om eller undrar om flygande påk är 

något att skratta åt. Presuppositionen är att sådant hör till genrekonventioner. Frågan är om inte 

hip-hopen blivit rasifierad och stereotypiserad i den meningen att de musiker, som inte hör till 

den multikulturella underklassen från problemförorterna, måste legitimera sitt musikval. För för-

ortsborna faller valet naturligt. Stereotypisering fixerar och naturaliserar betydelserna och gör 

förändringen omöjlig. Musik och sport är traditionellt de områden där även minoriteter kan ut-

märka sig. 

Vid det här läget har Kings enligt journalisten ”övergått i ett beteende som mer liknar Piffs 

och Puffs”, d v s slutat att vara kaxiga vilket uppenbarligen förvånar journalisten. Kaxighet för-

väntades ju att vara en del av deras väsen. Enligt Salla är Kings sura på att alla nu rappar på 

svenska fast King i början upplevdes som töntiga. Han säger också att de har ”stor respekt för den 

svenska hiphopscenen”. De nya talanger som Kings hjälper och vars musik de producerar hör till 

samma verklighet, d v s förorten. Det som är i förgrunden är Kings annorlundahet. Det som är 
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frånvarande är eventuell rasism. Det är underförstått att om Kings utsetts för våldsamma reakt-

ioner hör det till musikgenren. Agenten i texten är Latin Kings och patient andra hiphoppare som 

de hjälpt samt deras fans. Texten är skriven i aktiv form med ytterst få deagentialiserade passiva 

konstruktioner.  Sanningsmodalitet är den vanligaste interpersonella funktionen. Det finns ett par 

modaliteter som uttrycker önskemål, de ”vill ses ” i stan, Dogge ”vill få” en vidgad vy. Det finns 

fem citat av Dogge, fyra citat av Salla och ett av Chepe. Avslutningsvis gjorde jag en kommutat-

ionstest och texten blev nästan oläslig. Det finns för många saker som direkt konnoterar till in-

vandrare. 

 

Sammanfattning 

 

I kategorin ”Kultur” fanns det endast två texter. Den ena berättar om det förtryckta kurdiska 

språket och den nya ordboken som givits ut. Turkiet och Sverige framställs som varandras kon-

traster. Den andra texten är en intervju med Douglas Leon och bröderna Campos. Denna artikel 

hör till förortsgenren och beskriver de symboliskt och bokstavligt svarta förorterna och de männi-

skor som bor där. Denna värld ligger långt borta från det trygga och ”normala” svenska livet. 

Mediediskursen placerar annorlundaheten återigen i periferin. Det handlar om människor som bor 

i periferin, i en förort eller i ett land längre bort från Europas nuvarande hjärta, den västeurope-

iska kontinenten. 

 

5	  Diskussion	  
 

Syftet var att undersöka konstruktionen av binära oppositioner och gränsdragningen mellan 

svenskar och icke-svenskar. Mening konstrueras genom både uttalade och outtalade relationer av 

skillnader. En kollektiv identitet ”Vi” skapas åtminstone delvis genom att utestänga ”Dom”. De 

binära oppositionerna är inte symmetriska utan den ena delen dominerar över den andra. När nat-

ionen uppfattas som synonym till nationalstaten som ska garantera människors kulturella identi-

tet, upplevs etniska och språkliga minoriteter som besvärliga. De utmanar den föreställda homo-

geniteten, tron på rena kategorier. De textanalyser som jag gjort stöder delvis mina hypoteser om 

svarthetens och vithetens betydelse i skapandet av binära oppositioner. Urvalet är för litet för att 
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kunna göra alltför långtgående generaliseringar när det gäller uteslutning av vissa grupper, men 

man kan ändå se vissa tendenser. Mötet mellan icke-svenskar och journalister kan anses vara en 

form av spektakel, ett system av kodade tecken, där en kontrollerad version av verkligheten pre-

senteras. Båda parter agerar utifrån den befintliga diskursen och positionerar sig själva på ett visst 

sätt.  

 

5.1	  ”Vi”	  och	  ”Dom”	  
 

Texterna skildrar Sverige som ett modernt, utvecklat, högteknologiskt land där det råder demo-

krati, förnuft, rationalitet och välstånd. Det svenska folket sparar i fonder och det finns innovativa 

IT-företag. Svenskarna är också ett duktigt och hårt arbetande folk. De toleranta svenskarna kal-

lar drottning Silvia generöst för en invandrare. Svenskarna hjälper t o m turkiska kurder att få ett 

eget lexikon. Andra länder är inte som Sverige. Polen och Jugoslavien är fattigare, mindre indust-

rialiserade och mindre utvecklade. Kina och de andra asiatiska länderna är allmänt exotiska. Tur-

kiet har en våldsam och odemokratisk regim som förtrycker den kurdiska minoriteten. I Sverige 

har man onekligen gjort liknande misstag men med mycket mindre brutala metoder. Det har man 

slutat med i god demokratisk ordning och nu blir bland annat tornedalsfinskan ett erkänt minori-

tetsspråk. Sverige är också ett framgångsrikt land. Dess medborgare vinner internationella täv-

lingar exempelvis inom sport och design.  

Medelklassperspektivet är inbyggt i diskursen och framkommer implicit genom skillnaderna. 

I den meningen skulle man kunna säga att medelklassen har smält samman med den nationella 

identiteten. ”De andra” beskrivs utifrån den svenska medelklassens perspektiv, vilket Carlsson, 

Hallnäs och Andersson (1999) också konstaterat i sin C-uppsats. Det finns en grupp som jag kal-

lat kosmopoliter. Denna grupp innehåller personer som är positivt annorlunda, lite eller inte alls 

annorlunda. Akademikern Joanna Bankier och ryttaren Louise Nathhorst har vitt skilda yrken och 

bakgrund men båda framställs som kosmopoliter med starka band till Sverige. Båda har vistats 

länge på kontinenten och i USA. Deras liv konnoterar till viss klass och status. Detsamma gäller 

även modedesignern Marcel Marongiou. Landskapsarkitekten Pekka Kärppä, stresskonsulten 

Stefano Farkas, ljusdesignern Kai Piippo, forskaren Eduardo Perez-Bercoff, ryttaren Malin Bary-

ard och modellen Izabella Scorupco är också personer med antingen hög utbildning eller internat-
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ionell framgång. Dessa människor kan anses höra till en sorts global symbolisk elit som har för-

mågan att uppdatera sina kunskaper och kan på så sätt bosätta sig där kunskaperna behövs. 

En rolig detalj var att materialets få arbetare, de polska hantverkarna, timmermännen som byggde 

ett träfartyg samt lagerarbetarna hos ett IT-företag, fotograferades när de arbetade med något. 

Detsamma gällde även de brandmän som höll på att släcka branden i Mörsil. Det fanns ett par 

bilder som indikerade hushållsarbete. De var tagna i tvättstugan i Rinkeby. Fysiskt arbete kanske 

förefaller exotiskt för en medelklassfotograf och publik. Webbdesignern som syntes på bild satt 

visserligen i sitt arbetsrum, men hans yviga gest indikerade ökad fritid. Den fysiska aktiviteten 

verkar minska ju högre samhällskikt det handlar om. ”Medelklass” är återigen ett begrepp som 

ofta används men sällan definieras. Medelklassvärderingar kan höra ihop med puritansk etik som 

också är en sorts myt som ofta används för att förmedla ett politiskt eller socialt budskap. Så 

länge begreppen inte definieras och operationaliseras borde man kanske betrakta dem som före-

ställningar, sätt att tänka och organisera erfarenheter. 

 

Förorten: ”den andres” hemvist 
 

De människor som texterna framställer som mest annorlunda och avvikande är människor utanför 

den västerländska världen. Man kan här se spår av både symbolisk och bokstavlig svarthet, men i 

olika utsträckning beroende på vilka länder det handlar om. Östeuropéerna både är och är inte 

annorlunda. De är trots sin relativa annorlundahet åtminstone delvis integrerade i samhället. De är 

hårt arbetande, rationella och förnuftiga människor, som exempelvis Jelena Drenjanin och de 

polska hantverkarna. Jelena studerar och arbetar, samtidigt som hon vill engagera sig politiskt. 

Hon tycker inte synd om sig själv utan gör sitt bästa för att hitta sin plats i samhället. Janus Sabat 

är ständigt på resande fot för att försörja sin familj. Han är visserligen inte bosatt i Sverige men 

har åtminstone enligt Skatteverket en laglig rätt att arbeta här. Rimma Gotskosik må vara rysk-

född men hon arbetar både som konsertledare och violinist. Katarina Rubenson undervisar i 

svenska. Polen-konsulten Peter Jisborn har förvandlat sina specialkunskaper till en affärsidé. 

Dessa människor verkar inte behöva några särskilda integrationsåtgärder för att klara sig.  

När det gäller utomeuropeiska människor ökar både den bokstavliga och symboliska svarthet-

en. Ett viktigt tecken är förorten, men inte vilka förorter som helst utan de invandrartäta föror-

terna Flemingsberg, Fittja, Alby, Husby, Tensta och Rinkeby. När journalisterna skriver om dessa 
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förorter visar texterna tecken på koloniala känslostrukturer. Förorter representerar det symboliskt 

svarta i den meningen att dessa områden är det nya okända och vilda, som är långt borta från den 

”normala” verkligheten. De ges stereotypa egenskaper som fattigdom, bidragsberoende, arbets-

löshet, förfall, segregation och kriminalitet. Det finns för många kulturer, för mycket okontrolle-

rade känslor och kaos. Journalisterna räknar till exempel gärna upp hur många nationaliteter som 

är representerade.  

Förorten representerar också det bokstavligt svarta i den meningen att de personer som före-

kommer i text och bild kommer från länder utanför Europa. Det framkommer indirekt genom de 

ideationella funktionerna, framförallt genom ordvalen och betydelserelationerna. Tvättstugan i 

Rinkeby kallas för Tvättmoské och visar tiden i New Delhi, Istanbul och Santiago. En svart skol-

pojke på fotot leker tittut tvättstugan. På ett annat foto visas en svart beslöjad kvinna och en 

mörkhårig kvinna klädd i orientalisk kaftan. Kvinnor hos föreningen Livstycket liknar exotiska 

porträtt. Kriminella förortsbor måste utvisas. Utomeuropeiska integrationsexperter berättar om 

invandrartäta problemområden. De kaxiga latinamerika-svenskarna Latin Kings rappar om be-

tongförorten. De östeuropéer som figurerar i förorter, som till exempel de tidigare nämnda Jelena 

Drenjanin och Katarina Rubensson, har däremot ett arbete. De måste således vara mindre symbo-

liskt svarta. De östeuropéer som syns på bild är definitivt inte bokstavligt svarta. Dyer (1997) 

skriver om fotografiernas betydelse för vitheten. Han tar bland annat upp belysningens funktion i 

skapandet av den önskade vita vitheten. Journalistikens bilder tas under andra förhållanden än det 

material han har analyserat. Bildkvaliteten i dagstidningar är annorlunda. Det som skapar före-

ställningar om eventuell vithet och svarthet är motiven, tecknen, i sig. Viktiga tecken är sådana 

som är lätta att uppfatta som klädsel samt hud- och hårfärg.  

För att ta itu med de symboliskt och bokstavligt svarta problemområdena behövs det ett helt 

integrationsmaskineri, ett integrationsverk, integrationsansvariga, speciella bidrag och program. 

Slutsatsen måste då vara att de personer som inte på egen hand lyckas bryta sig ur segregationen 

saknar den moderna rörliga personligheten. De är fast i gamla traditioner, sedvänjor och kulturer. 

Det verkar som om östeuropéerna förvärvat den rörlighet som behövs när de kommit till Sverige 

och blivit av med kommunismen. Vissa utomeuropeiska personer i materialet led varken av ar-

betslöshet eller av kriminalitet, men journalisternas förhållande till dem var tvetydigt. Är dessa 

personer integrerade eller segregerade, Mohammed Derakshan och Hooshang Bagrafshan repre-

senterar statliga myndigheter som arbetar med integration, d v s två utomeuropeiska invandrare 
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hjälper andra utomeuropeiska invandrare i invandrartäta problemförorter. Civilingenjören Ergin 

Özemir är anställd på Telia och är glad att företaget vågade satsa på honom trots att han knappt 

kan tala så att folk förstår. Nedim Dagdeviren arbetar på Kurdiska biblioteket dit svenska svens-

kar knappast går. Latin Kings är förvisso kändisar men de har en segregerad problemförort som 

bas för sin verksamhet. När egenskaper som för många nationaliteter och för mycket kultur knyts 

ihop med socioekonomiska problem kan det leda till en tendens att skylla på offret, d v s att den 

nya multikulturella underklassen själv är skyldig till sina problem.  

Artikeln med Gao Jianbiao visar en annan form av stereotypisering. Den kinesiska kulturen 

idealiseras och exotiseras. Man fokuserar på de kinesiska tecknens och de andra föremålens 

skönhet och perfektion. Det är också ett sätt att dra gränsen och visa vad som är normalt och 

onormalt. Andra utomeuropeiska personer är amerikanska basketspelare som importerats till Sve-

rige. Denna nyhet handlade om poäng, inte om spelarna i sig. Att analysera sportjournalisternas 

förhållande till idrottsmännens nationalitet och ursprung är problematiskt p g a genrekonvention-

er. Nationaliteten verkar få olika betydelse i olika sammanhang. Det som skiljer amerikanen från 

svenskarna är fotot som visar att den nämnda amerikanen är svart.  Om det är positivt eller nega-

tivt är svårt att säga. Sport är en typisk arena där det är tillåtet för minoriteter att lyckas och kan 

därför förefalla stereotypiserande. Å andra sidan har man inom sportgenren en tendens i att tona 

ner etniciteten.  

Det förekom ytterst få svarta människor i de utvalda texterna. De som fanns var William 

Nguesseu, de amerikanska basketspelarna och Boastin, den fjärde medlemmen i Latin Kings. Han 

nämndes i texten men var inte själv närvarande. Därutöver fanns det den beslöjade kvinnan och 

den svarte skolpojken på de bilder som var tagna under Silvias besök. Det är svårt att utifrån mitt 

material säga vad de svarta människornas ringa närvaro beror på. Det kan finnas flera olika för-

klaringar till det. 

Texturvalet innehåller även personer som varken bor i ett problemområde eller kommer från 

länder utanför Europa men som likväl är annorlunda och avvikande. Ett exempel är Angeles 

Bermudez-Svankvist som är född i Spanien. I detta fall verkar föreställningar om Sydeuropa 

vinna över västerländskheten. Moderniteten anses ju minska ju längre söderut man kommer. När 

det däremot gäller forskaren Eduardo Perez-Bercoff, med ett liknande bindestrecksnamn, behand-

las han som en svensk. Det enda som journalisten berättar om honom är det som är relevant för 

artikelns tema. Eduardo har nämligen själv haft ett cancersjukt barn, vilket inspirerat honom att 



 127 

skapa sjukhusets virtuella klassrum. William Nguesseu är ett annat exempel på den problematiska 

gränsdragningen. Han kommer från Solna och har en svensk förälder. Han presenteras som 

svensk, men ordvalen och betydelserelationerna visar sedan att han egentligen inte är det. Även 

Angeles har en svensk förälder men trots detta väljer journalisten att fokusera på det osvenska. 

Det som intresserar är inte likhet utan olikhet, det som anses vara annorlunda. Det är ett sätt att 

dra gränsen och visa vilka egenskaper som ingår i den föreställda gemenskapen, svenskheten. De 

”nya” svenskarna håller inte riktigt måttet.  

Intervjun med Latin Kings avslöjar tydligt hur diskursen styr journalistens sätt att tänka och 

skriva. Journalistens sätt att skildra Douglas Leon och bröderna Campos visar hur svårt det är att 

ta sig ur schablonerna. Journalisten bygger sin text på en presupposition om unga förortskillar, 

som hon antar i vanliga fall är kaxiga, irrationella och dumma. Det framkommer indirekt genom 

en negation. Hon blir nämligen förvånad när Douglas Leon och bröderna Campos inte visar sig 

vara så kaxiga som hon trodde utan verkar däremot vara kloka och vettiga. I slutet av intervjun 

säger journalisten att Kings mera börjar likna Piff och Puff.  På grund av journalistens sätt att 

ställa den kaxiga ytan mot de listiga, lustiga och livliga serietidningsfigurerna, skulle jag vilja dra 

paralleller till de svarta stereotyper som Stuart Hall (1997) nämner, trots att varken Leon eller 

bröderna Campos är svarta. För att undvika infantilisering, rollen som enfaldiga coons, kan den 

svarte mannen ta en aggressivare roll, men hur han än väljer lyckas han alltid bekräfta de existe-

rande fördomarna. Om Latin Kings väljer att förstärka sin egen utstötta identitet, rollen som den 

kaxige ”svartskallen”, bekräftar de redan existerande fördomar om patriarkala, våldsamma uto-

meuropeiska män som inte går att kontrollera. Om de inte gör det bekräftar de befintliga förutfat-

tade meningar om livliga och föga moderna sydlänningar. Musik är en av de genrer där det är 

tillåtet för minoriteter att lyckas. Speciellt hiphop och rap befolkas av både bokstavligt och sym-

boliskt svarta män vilket naturligtvis styr journalistens och läsarens förväntningar. 

När man blir positionerad som ”den andre” har man två motståndsalternativ: att antingen bli så 

lik ”Oss” som möjligt eller gå in i rollen som en av ”Dom”. Man hamnar i återvändsgränd oavsett 

hur man väljer. Det är ”Vi” som bestämmer vem som är tillräckligt lik ”Oss” och därmed ligger 

makten utanför ”den andres” kontroll. Att däremot utstöta utstötarna och avvisa integrationen 

bekräftar de befintliga fördomarna och bevisar att man förtjänar att vara exkluderad.  Att för-

stärka den egna utstötta identiteten kan också leda till en situation där man kräver rena kategorier 

från båda håll. I så fall straffas alla försök att bryta sig ur kategorierna från båda håll. Det skrivs 
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emellanåt om hedersmord och om flickor som inte får leva som de vill. Misshandlade kvinnor ska 

naturligtvis få all den hjälp och skydd de behöver, men jag anser att skriverierna har en tendens 

att infantilisera kvinnorna genom att göra dem till offer. Jag har också en känsla av att skriverier-

na bygger på ett outtalat krav, att dessa kvinnor helt måste lämna den egna kulturen för att för-

tjäna den hjälp de får. När svenska kvinnor blir misshandlade av svenska män betyder det inte att 

kvinnorna måste ta avstånd från den svenska kulturen.  

 

Flyktingar: den svarta översvämningen 

 

Flyktingar är en grupp som behandlas som en anonym massa. Relexikaliseringen till massflyktsi-

tuation förstärker detta ytterligare. Jag skulle vilja dra paralleller till den gamla kommunist-

skräcken då det fanns föreställningar om en röd översvämning som hotade att dränka de väster-

ländska demokratierna. Den röda översvämningen verkar ha blivit en svart översvämning som 

likväl hotar att dränka de försvarslösa västerländska demokratierna. Att stoppa denna flod kräver 

nya lagar, bestämmelser och institutioner. Under den undersökta novemberveckan skrevs det fli-

tigt om kosovoalbanska flyktingars rätt att få folkbokföra sig och vad som borde göras med Ut-

länningsnämnden. Flyktingvågen kan anses vara en metafor som visar hur situationen ute i värl-

den ser ut. 

Flyktingarna är den grupp icke-svenskar som är mest osynlig i texterna. De behandlas bok-

stavligen som en massa. Även när journalisten presenterar en grupp kosovoalbanska krigsbarn 

som får hjälp av dramapedagoger är barnen själva utan röst. Det är den svenska personalen som 

berättar hur barnen mår. Det är de goda svenskarna, myndigheter och organisationer som Röda 

korset som står i förgrunden. De svenska myndigheterna står för ordning och trygghet. Om det 

finns brister i rättssäkerhet handlar det om en enstaka myndighets dåliga rutiner. Journalisterna 

ställer inte några generella frågor om flyktingpolitik. De ifrågasätter inte heller relexikaliseringen 

utan tar för givet att det finns en skillnad mellan en flykting och en massflykting. Det tas också 

för givet att människor som flyr i massor har ett mindre behov av skydd än de som inte flyr i 

massor. Massflyktingarna får således ett tillfälligt eller tidsbegränsat uppehållstillstånd medan 

flyktingarna får ett permanent. Logiken är en aning obegriplig. 
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Användningen av transitivitet och modaliteter är mest intressant i dessa texter. De berörda myn-

digheterna och regeringen görs gärna osynliga genom deagentialisering. Agenterna, de som får 

uttala sig, är framförallt myndigheter och i ett par fall en frivilligorganisation. Flyktingarna är 

som regel en patient med ett enda handlingsalternativ: att överklaga. Underförstått: den som i 

verkligheten överklagar är den svenske advokaten som de svenska myndigheterna ger flyktingen. 

De syntaktiska verktygen infantiliserar flyktingarna och framställer dem som viljelösa offer. 

Detta är också en form av stereotypisering. Med hjälp av modaliteter ställs det svenska folkets 

intressen indirekt mot flyktingarnas. Detta skapar en känsla av ett nollsummespel där den enes 

vinst är den andres förlust. Slutsatsen måste då vara att flyktingarna är en belastning för det 

svenska samhället. Texterna visar hur flyktingarna ”får” och ”ges” olika saker. 

Det råder allmänt en tämligen stor begreppsförvirring. Journalisterna talar dels om flyktingar, 

dels om utlänningar. Relexikaliseringen ”massflyktsituation” ställer också flyktingarna mot 

varandra. I Svenska Dagbladet använder journalisten ordet ”flykting” även när hon talar om Ut-

länningsnämnden. Dagens Nyheters reporter talar om både ”utlänningar” och ”flyktingar” på ett 

sätt som leder läsaren att betrakta dessa ord som synonymer. Alla utlänningar är dock inte flyk-

tingar. Utlänningarna kan lika gärna vara personer som invandrat hit eller vistas i landet med 

tidsbegränsade arbetstillstånd. Alla utlänningar behöver dessutom inte vända sig till Utlännings-

nämnden eller Invandrarverket. Journalisterna använder också begreppet ”invandrare” som inte 

definieras. Det förefaller som om journalisterna i själva verket talade om utomeuropeiska eller 

östeuropeiska människor, d v s om länder som anses vara mindre moderna och utvecklade än 

Sverige och de andra västeuropeiska demokratierna.  

Användningen av de nämnda begreppen får mig att undra om journalisterna omedvetet ser de 

invandrartäta problemförorterna som en hemvist för den svarta översvämningen. De östeuropéer 

som finns i mitt texturval har ju inte sökt asyl. Nordborna och västeuropéerna gör det inte heller. 

Återstår bara de utomeuropeiska personerna. Det är som sagt också en grupp människor som 

framställs som mest avvikande och verkar ha det största behovet av integration. I så fall måste de 

mest ”invandrarmässiga” icke-svenskarna vara just flyktingarna – oavsett om de fått flyktingsta-

tus eller fått stanna här av humanitära skäl. Denna logik skulle kunna svara på frågan om ”sud-

dighet” och ”riktighet” som jag ställde i inledningen. Enligt logiken skulle jag då vara en invand-

rare i den meningen att jag bokstavligen har invandrat hit. Jag är dock inte en ”riktig” invandrare 
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eftersom jag är en ljushårig nordbo, inte bor i en problemförort och inte får socialbidrag. Om lo-

giken stämmer är invandrarhet en klassfråga och denna klass har en färg. Den färgen är inte röd.  

 

Den nationella enspråkigheten 
 

Intervjun med Angeles Bermudez-Svankvist visar hur den samlade allmänheten med journa-

listens röst kräver en enhetlig identitet. Antingen är man svensk eller spansk, inte både och. Svå-

righeten att acceptera dubbelheten syns även i relationen till tornedalsfinskan. Det nationella 

språkets funktion är att dels skapa integration inåt, dels dra en gräns utåt. Den homogena nation-

alstaten kräver enspråkighet. Skapandet av en kollektiv identitet förutsätter en viss grad av 

glömska. Man förtränger delar av historien och bygger upp den nationella identiteten på ett sätt 

som gynnar den dominerande gruppen. Resultatet är att de minoriteter som deltagit i nationsbyg-

get känner sig utanför. De lever med den obesvarade frågan: att vara eller icke vara? Minoriteter-

na är ”smuts”, det som är på fel plats. De utmanar illusionen om rena kategorier genom sin ex-

istens.  

De minoriteter som deltagit i nationsbygget är mycket osynliga i tidningarna. Den ringa närva-

ron bekräftar och upprätthåller en illusion om ett homogent Sverige. Det lyckade nationsbygget, 

det svenska Sverige, har blivit naturaliserat och självklart. Det finns en inbyggd dubbelhet i för-

hållandet till tornedalsfinnarna. Artikeln säger visserligen att tornedalsfinskan varit ett kuvat 

språk, men detta erkännande endast bekräftar svenskans position som norm. Man erkänner 

tvångsförsvenskning, ger språket en status som ett minoritetsspråk men statusen ska ha några 

faktiska och verkliga konsekvenser. Logiken är att man är villig att erkänna ett antal minoritets-

språk så länge majoritetsbefolkningen inte behöver lära sig dessa – inte ens på tvåspråkiga områ-

den. Erkännandet har ingen betydelse om det följs av en organiserad marginalisering. I verklig-

heten handlar det fortfarande om krav på enspråkighet. Man är ovillig att acceptera nationer utan 

stater inom nationalstatens gränser. Nationalstaten är inte en nationalstat om den inte är homogen. 

  

5.2	  Myter	  och	  eliter	  
 

Journalisternas källor är myndigheter och experter av olika slag. De myndigheter som dyker upp 

är bland annat Invandrarverket, Riksförsäkringsverket, Integrationsverket, Högskoleverket, Utri-
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kesdepartementet, Landstinget och olika förvaltningar. Andra experter som får uttala sig är höga 

chefer från näringslivet och forskare från olika högskolor. Journalisternas källor visar vems kun-

skaper som anses vara mest värdefulla och pålitliga. Eliterna har hög trovärdighet och deras syn-

punkter ges företräde över andra röster. Dessa eliter verkar också gärna prata om sig själva. I ka-

tegorin ”Special” verkar det uppstå en sorts rundgång då journalisten förefaller höra till samma 

värld som intervjupersonen. Läsaren förväntas i vissa fall besitta samma kunskaper som journa-

listen och intervjuobjektet. Man förväntas till exempel att veta vad uttrycket Other Voice betyder. 

En intressant detalj är det förekommer mycket litet annorlundahet på ekonomisidorna. Mark-

nadskrafterna verkar inte bry sig om etnicitet. Man måste naturligtvis vara en konkurrenskraftig 

person som till exempel Joachim Spetz, Roger Wittlock eller Salvatore Grimaldi. De polska 

hantverkarna däremot presenteras som litet för konkurrenskraftiga med sina alltför låga priser.  

Nyhetsgenre är ett symboliskt system som är mytskapande. Nyheterna visar hur världen är 

konstruerad, vilka som är ”Vi” och ”Dom”. De erbjuder igenkännande, en känsla av säkerhet och 

trygghet genom att förklara olika fenomen. Nyheterna visar var gränsen för ett accepterat bete-

ende går och vilka värderingar som gäller. ”De andra” förvisas i marginalen. I kategorin ”Inrikes” 

förekommer icke-svenskarna i nyheter om specifika problem, flyktingpolitik med särskilda admi-

nistrativa problem och språklig särart i ett begränsat område vid rikets nordöstra gräns. De perso-

ner eller organisationer som företräder flyktingarna eller denna minoritet har låg status och saknar 

politisk och ekonomisk makt. Lokalnyheterna följer samma mönster. Stockholm framställs som 

rikets centrum med en del oönskade element vid utkanterna. Båda kategorierna lyfter dock upp 

ett par enstaka exemplariska icke-svenskar. Nyheterna är metonymiska i den meningen att de 

visar en del av verkligheten och låter läsaren skapa resten av bilden. Läsaren rör sig således i en 

bekant föreställningsvärld. 

Nyheterna har hög trovärdighet och en position som sanningssägare vilket modaliteterna i mitt 

urval visar. Sanningsmodaliteten är den vanligaste. De övriga modaliteterna visar journalistens 

sätt att värdera det han talar om, som vi exempelvis såg i texterna som handlade om flyktingar. 

Nyheterna innehåller lättigenkännliga människotyper. Det finns goda och dåliga icke-svenskar. 

De dåliga anstränger sig inte för att anpassa sig till den befintliga diskursens villkor. Vem som 

ska integreras med vem, visar vem som har makten. Den svarta förorten och flyktingfloden kan 

betraktas som mytiska tecken. Jag har tidigare i uppsatsen använt begreppet ”den multikulturella 

underklassen”. Med detta menar jag att vardagliga metaforer som ”hög” och ”låg”, ”under” och 
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”över”, bidrar till mytskapande när de sätts i samband med etnicitet. Svenskar är över- eller me-

delklass medan ”de andra” är underklass. Journalisterna undviker att explicit tala om underklas-

sen men det kommer ändå fram implicit. Myter och metonymer är indikerande och kan utnyttja 

sanningsfaktorn hos ett naturligt index. Statistiska undersökningar kan användas för att bevisa att 

många invandrare har låga inkomster, dåliga språkkunskaper och bristfällig utbildning. De får 

ofta socialbidrag, är arbetslösa och kriminella. Nyheterna visar att ”de andra” lever i sin egen 

värld utanför den ”normala” verkligheten. Resultatet kan mycket väl vara att diskriminering för-

ringas och förnekas. Den värld tidningarna presenterar kan således legitimera marginaliseringen 

av icke-svenskar. 

 

5.3	  Till	  sist	  
  

När tecknet förs in i den mytiska matrisen skapas en ny berättelse. Myten använder delar av det 

gamla teckensystemet och tar fram nya konnotationer. Det förefaller som om journalisterna arbe-

tade med en idealbild och en fiendebild som förutsätter varandra. Den ena är den andres negation 

och båda är lika mytiska. De binära oppositionerna beskriver inte den ”verkliga” verkligenheten – 

om det finns en sådan – utan berättar hurdana svenskarna väldigt gärna skulle vilja vara, och hur-

dana de absolut inte vill vara. Idealbildens funktion är att visa hur den önskvärda framtiden 

kommer att se ut om svenskarna håller fast vid de rätta värderingarna. Fiendebilden visar vad 

som kommer att hända om de inte följer den rätta vägen. Den ena vägen leder till välstånd, de-

mokrati och jämlikhet och den andra till kaos. Oppositionerna är normativa i det avseendet att de 

visar gränsen mellan det acceptabla och oacceptabla beteende och värderingar. Logiken påminner 

mig mycket om de föreställningar som fanns i det delade Finland efter inbördeskriget. En äkta 

finländare kunde omöjligtvis vara en kommunist. För att kunna bli en finländare var han tvungen 

att upphöra att vara en kommunist. Men hur kan en svart afrikan upphöra att vara en afrikan för 

att kunna bli en svensk? Man kan byta bort sin partibok men hur kan man byta bort sin hudfärg? 

Bygger konstruktionen av de binära oppositionerna på rasism? Det är en svår fråga, framförallt 

för att det finns så många olika definitioner av rasism. Det är bitvis också svårt att dra en gräns 

mellan olika diskurser. Eliternas makt är delvis symbiotisk med mediernas makt. När det gäller 

rapporteringen av etniska minoriteter är det svårt att säga om det är folket som lyssnar på eliterna 

eller eliterna som lyssnar på folket. 
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Det skulle kunna vara intressant att undersöka förhållandet mellan den byråkratiska verksam-

heten och mediediskursen. Det förefaller som om det skedde en skiftning från ett system till ett 

annat, d v s att den byråkratiska verksamheten opererar med en rad juridiska begrepp som inom 

mediediskursen förvandlas till mytiska tecken. Peter Nobel tog ordet ”utlänning” som ett exem-

pel. Den juridiska statusen är inte nödvändigtvis samma sak som den föreställda utländskheten. 

En annan fråga som skulle vara intressant att forska vidare i, är den historiska utvecklingen av 

annanhet. Föreställningar om underklass och överklass förändras genom tiderna men mytbild-

ningen använder alltid det existerande teckensystemet, behåller delar av det gamla och investerar 

det i skapandet av nya betydelser. Det skulle kunna vara givande att se vilka egenskaper den nya 

multikulturella underklassen har ärvt från en tidigare underklass. En annan intressant fråga är hur 

man kategoriserar svenskar som inte heller håller måttet. Det skulle kunna vara intressant att un-

dersöka huruvida en svensk underklass också visar tecken på symbolisk svarthet. 
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7	  Bilaga:	  Namnlista	  
 

Jag har sammanställt en lista över de personer som förekommer i texterna. Namnlistans syfte är 

att fungera som stöd i textanalyser. Jag har tagit med även personer som inte citeras utan nämns 

av antingen journalisten eller den intervjuade personen. Exempel: Tiger Woods nämns av de 

svenska golfspelarna och Ylva Hemstads dokumentärfilm nämns i artikeln som handlade om Sil-

vias besök i Rinkeby. Jag har velat göra en så komplett lista som möjligt för att försöka hitta nå-

gon form av mönster för gränsdragningen mellan svenskar och icke-svenskar. Drottning Silvia 

och kungahuset är ett speciellt fall. De står på sätt och vis utanför oppositionerna och därför finns 

drottningen med i textanalyser men inte i namnlistan.  

 

1	  Icke-‐svenskar	  
 

Listan bygger på explicit annorlundahet, d v s dessa personer framställdes som annorlunda i tex-

turvalet. Namnlistan är delad i tre grupper. Högst upp på listan finns de personer som själva (eller 

föräldrarna) kommer från utomeuropeiska länder eller regioner. Jag har placerad dit även perso-

ner som förknippas med ”rasifierade” förorter. Dessa fyra personer är inte östeuropéer. Den andra 

gruppen består av både öst- och västeuropéer. Den tredje gruppen innehåller tornedalsfinnar som 

hör till de minoriteter som varit med i det svenska nationsbygget.  
 

Utanför Europa 
 

Namn  Yrke eller arbetsplats    

Salla Campos musiker, Latin Kings  latinamerika-svensk 

Chepe Campos musiker, Latin Kings  latinamerika-svensk 

Douglas Leon musiker, Latin Kings  latinamerika-svensk 

Boastin  musiker, Latin Kings  västindier 

William Nguesseu handbollsspelare, boxare  kamerun-svensk 

Ulyses Moran basketspelare   amerikan 

Sedric Webber basketspelare   amerikan 

Vincent Askew basketspelare   amerikan 

Tiger Woods  golfspelare   amerikan 
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Mehmet Tanrikulu översättare   kurd  

Nedim Dagdeviren kurdiska biblioteket  kurd 

Ergin Özemir civilingenjör, Telia  turk  

Gao Jianbiao  lärare vid Stockholms universitet kines  

Mohammed Derakshan integrationsansvarig  invandrartäta problem- 

Hooshang Bagrafshan Integrationsverket  områden 

Mahin Sharifpours deltar i ett program vid Livstycket Tensta 

Muhammed Hersielmz skolpojke    Rinkeby 

 

 

Europa 

 

Namn  Yrke eller arbetsplats  

Joanna Bankier lärare vid Södertörns högskola polsk-judisk-o s v 

Janus Sabat  hantverkare   polsk 

Andrzej Janus Wierdac hantverkare   polsk 

Peter Jisborn  Polen-konsult, företagare  polsk 

Katarina Rubenson lärare vid Livstycket  polsk  

Rimma Gotskosik violinist, konsertledare  rysk 

Michal Travnitjek ishockeyspelare  rysk eller tjeckisk 

Jelena Drenjanin kassörska, fil kand, moderat-trainee jugoslav 

Bermudez-Svankvist  klinikchef, Folktandvården  spansk-svensk 

Walter Christensen dressytränare   tysk 

Herbert Rehbein dressyrtränare  tysk 

Zsolt Perger  handbollspelare  ungrare  

Giuseppe Venezia hyresgäst   svenskfödd 

Stefano Farkas stresskonsult   utbildad i England 

Marcel Marongiou modedesigner  latinsk (fransk?) 

Pekka Kärppä landskapsarkitekt  finländare 
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Minoriteter i Sverige 
 

Namn  Yrke eller arbetsplats 

Torsten Aara  kommunpolitiker i Pajala  tornedalsfinne 

Owe Pekkarinen kommunpolitiker i Pajala  tornedalsfinne 

 

 

2	  ”Svenskar”	  
 

Jag använder citationstecken för ordet ”svensk” för att markera att dessa personer inte framställ-

des som annorlunda eller avvikande. Om de sedan är födda i Sverige eller har två infödda 

svenska föräldrar vet jag inte. Jag har delat in namnen i olika kategorier. Kategorin ”politisk elit” 

innehåller myndigheter av olika slag samt vissa stora rikstäckande organisationer. Kategorin 

”ekonomisk elit” innehåller verkställande direktörer och andra höga chefer men jag har placerat 

dit även ett par egna företagare. Nästa kategori, ”symbolisk elit”, innehåller yrkesgrupper som jag 

har kallat ”kreativa yrken”, t ex designer, skådespelare, musiker, forskare, lärare, journalister och 

terapeuter. Jag har placerat hit även lokala föreningar som Livstycket och Friends. ”Sport” har 

blivit sin egen kategori. Den sista kategorin innehåller arbetare, skolelever och vissa andra perso-

ner som jag inte kunde placera i de övriga kategorierna. 

 

 

Politisk elit (myndigheter och rikstäckande organisationer) 

 

Namn  Yrke eller arbetsplats    

Maj-Inger Klingvall minister 

Iris Birath  kommunalpolitiker 

Gun-Britt Andersson statssekreterare hos flyktingminister 

Lars Påhlsson kansliråd vid Utrikesdepartementet 

Jörgen Kleist  förvaltningschef 

Anita Ferm  förvaltningschef 

Dag Helin  förvaltningschef 
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Maud Wennerstrand informatör hos kulturförvaltning 

Lillemor Birgersson personaldirektör, Stockholms stad  

Peter Fylkinge  chef, Invandrarverket 

Klas Lind  Invandrarverket 

Adriana Lender Riksförsäkringsverket  

Amelie von Zweigbergk Riksförsäkringsverket 

Jana Heisler  Högskoleverket 

Lisbeth Olsson programansvarig, Landstinget 

Pia Fast  programansvarig, flyktingförläggning 

Per Eklöf  polis 

Ulf Rydström polisassistent 

Rolf Greus  Lärarförbundet  

Torvald Nilsson ombudsman, fackförbund 

P-O Brogren  pressombudsman hos HGF 

Lena Lindell  jurist hos HGF  

Michael Williams ordförande i FARR 

 

 

Ekonomisk elit (näringsliv) 
 

Namn  Yrke eller arbetsplats   

Salvatore Grimaldi vd     

Johan Grünfeldt vd  

Peter Horwitz vd 

Hans Pettersson vd 

Jonas Birgersson vd  

Sven Chekovitch vice vd 

Joachim Spetz vice vd, aktiechef 

Johan Alm  analyschef 

Hans Edenhammar börsövervakare 

Hans-Göran Olsson ordförande, Familjebostäder 
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Sophie Ullberg ansvarig över sponsringsavtal, Telia 

Jörgen Lerjestad IT-företagare 

Lennart Ottosson fastighetsägare 

 

 

Symbolisk elit (forskare, designer, skådespelare, musiker o s v) 
 

Namn  Yrke eller arbetsplats 

Mårten Rittfelt designer, lärare 

Brian Richards webbdesigner  

Kai Piippo  ljusdesigner 

Niklas Ödmann ljusdesigner 

Anna Eriksdotter designstudent 

Josefin Dyrkell designstudent 

Kristoffer Reiter designstudent    

Boris Lindqvist musiker 

Per-Arne Eklund musiker 

Åke Larsen  musiker 

Carina E Nilsson musiker 

Sven Idar   musiker 

Gunilla Nyroos skådespelare 

Anita Wall  skådespelare 

Björn Granath skådespelare 

Izabella Scorupco modell, skådespelare 

Charlotta Söderström dramapedagog 

Magdalena Granholm dramapedagog 

Ylva Hemstad dokumentärfilmare 

Ingrid Schrewelius modejournalist 

Henrik Mattsson trendmakare 

Anna Palmkvist konsthistoriker, reklammakare 

Börje Ehrstrand rektor, Rinkebyskolan  
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Domique Anxo Handelshögskolan vid Göteborg 

Tomas Johannesson rektor, Lunds tekniska högskola 

Eduardo Perez-Bercoff forskare, KTH 

Hans-Lennart Ohlsson avdelningschef, Sjöhistoriska museet 

Roger Wittlock IT-konsult 

Cristl Kampa-Olsson eldsjäl i en förening i Mörsil 

Birgitta Notlöv ledare i föreningen Livstycket 

Linda Ottosson kamratstödjare, föreningen Friends 

Maja Notini  kamratstödjare, Enskedeskolan  

Sophie Jensen kamratstödjare, Enskedeskolan 

Cecilia Herzog massageterapeut 

Birgitta Olsson läkare? talar om hälsa och stress 

 

 

Sport 

 

Namn  Yrke eller arbetsplats 

David Visscher baskettränare 

Hans Wikne  dressyrtränare 

Lars Andersson tränare 

Pether Markne tränare 

Mats Olsson  handbolltränare 

Louise Nathhorst dressyrryttare, tränare 

Kim Thorsen  klubbläkare 

Gunnar Trygg juniorlandslagets läkare 

Aulander  basketspelare 

Jarmo Sandelin golfspelare 

Patrik Sjöland golfspelare 

Tiger Woods  golfspelare  

Malin Baryard ryttare   

Mattias Weinhandl ishockeyspelare 
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Övrigt 
 

Namn  Yrke eller arbetsplats 

Gustav Dillner  skeppsbyggare  

Sture Haglund skeppsbyggare  

Pia Harjula  lagerarbetare   

Korhan Koman timmerman 

Tobias Ed  timmerman 

Sven Andersson smed 

Henrik Hansson skolelev  

Cecilia  anställd hos Telia 

Ulla  anställd hos Telia  

Carina Hageltorn anställd hos Peak Six  

Gudrun Johansson hyresgäst 

Ylva Ekman  skänker Silvia en kamel 


